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Mobilidade para Alunos - 11º ano /12º ano dos Cursos Profissionais
Mobilidade para Docentes dos Cursos Profissionais

2021/2022 – CORK (IRLANDA)

A Mobilidade dos participantes
Participantes: 17 alunos; 8 professores (6+2).
Permite conciliar as competências técnicas adquiridas em contexto de formação escolar com as
competências técnicas desenvolvidas durante a mobilidade em contexto transnacional.
Possibilita aperfeiçoar o conhecimento de línguas estrangeiras.
Favorece a interculturalidade e a cidadania europeia.
Tem a duração de 30 dias (alunos) e de 5 dias (professores) (excluindo os dias de viagem).
Decorrerá no mês de abril/maio.
É contabilizada no âmbito da FCT – 200 horas, que integra o Plano Curricular dos Cursos
Profissionais dos alunos.
Garante o alojamento em casa de famílias de acolhimento (em grupo - alunos).
Tem professores acompanhantes (viagem de ida, durante a mobilidade e viagem de regresso).
É financiada – apoio individual e viagens.
É certificada - enriquece o curriculum, com as experiências proporcionadas.

Objetivos do projeto
 Promover e apoiar os participantes no desenvolvimento das suas competências pessoais e
profissionais em contexto transnacional.
 Promover o conhecimento de línguas estrangeiras.
 Favorecer o conceito de interculturalidade e de cidadania europeia.
 Promover a processo de internacionalização do agrupamento, alargando a rede de parceiros
internacional.
 Reforçar as sinergias entre o ensino profissional, o emprego e o empreendedorismo.
 Efetuar o reconhecimento e validação de competências e qualificações obtidas em contexto de
mobilidade transnacional.

Etapas e Funcionamento do projeto
 outubro 2021
– Divulgação/disseminação (11 a 15)
➢ Divulgação do projeto
➢ Divulgação dos procedimentos e dos critérios de seleção
➢ Participação nas atividades do ErasmusDays
– Período de candidatura (14 a 29)
➢ Entrega dos documentos

 novembro 2021 - Análise das candidaturas
➢
➢
➢
➢
➢

Análise das candidaturas/verificação do cumprimento dos requisitos
Entrevistas – Serviço Psicologia e Orientação (SPO) - alunos
Entrevistas – Inglês (júri formado por uma equipa multidisciplinar)
Seleção dos participantes (júri formado por uma equipa multidisciplinar)
Divulgação dos candidatos selecionados

 dezembro 2021 – Assinatura dos contratos
Reuniões preparatórias com os participantes selecionados (docentes e alunos), pais, EE e diretores
de curso
➢ Recolha dos dados – docentes, alunos, pais, EE e autorizações (alunos menores)
➢ Assinatura do contrato financeiro
➢

 janeiro a abril 2022 – Preparação das mobilidades
❖ Garantir a preparação dos participantes nas vertentes: técnica, cultural e linguística.
❖ Período intenso de preparação e de negociação das mobilidades, com os parceiros pela equipa
coordenadora: registo dos participantes nas plataformas (Mobility Tool; Big Bang; OLS); Europass,
viagens e transferes; seguros; alojamento; entidades de acolhimento; (…).
❖ Sessões de acompanhamento com a psicóloga escolar.
❖ Trabalho colaborativo envolvendo: alunos, diretores de curso, professores da componente técnica
e entidades de acolhimento na definição do plano de formação (Work Programme), acordos de
aprendizagem, com vista ao compromisso de qualidade.
❖ Atividades de divulgação e disseminação do projeto.
❖ Reuniões de operacionalização/esclarecimento dúvidas/ajustamentos.
❖ Reunião final de verificação dos aspetos práticos e validação final do programa: docentes, alunos,
pais e EE.

 abril e maio 2022 – Período da mobilidade (19/4 a 20/5)
❖ Mobilidade de 17 alunos em entidades de acolhimento ligadas à área do curso – 30 dias;
❖ Mobilidade de 6 professores (2 por semana) – 5 dias – visitas profissionais e culturais/formação
nas entidades de acolhimento dos alunos;
❖ Mobilidade de 2 professores (1 ida; 1 regresso) – 5 dias - acompanhar a integração dos alunos e
recolher a documentação no regresso;
❖ Monitorização:
- dos alunos: relato diário (atividades desenvolvidas, problemas encontrados, aspetos positivos),
acompanhado de evidências a inserir em plataforma online – equipa, psicóloga, DC;
- nas empresas de acolhimento: relato semanal do tutor - aferir o progresso dos alunos;
- dos professores em formação: relato acompanhado de evidências;
- dos professores acompanhantes: atividades de monitorização do contexto;
- pela equipa coordenadora do projeto e entidades parceiras: acompanhamento relativo a
questões com o alojamento e atividades culturais;
- contactos diretos através de Whatsapp e outros meios entre todos os envolvidos, sempre que
necessário.

 maio e junho 2022
No período após a mobilidade os participantes terão que cumprir um conjunto de procedimentos
extremamente importantes:
❖ Entregar relatório da experiência;
❖ Preencher os questionários da Mobility Tool e questionário interno;
❖ Colaborar na avaliação da mobilidade;
❖ Promover atividades de disseminação do projeto e atividades de formação.

A equipa coordenadora do projeto (2021/202)
Ilda Figueiredo, Conceição Tavares e Catarina Carvalho

Oliveira de Azeméis, Outubro 2021

