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No início de setembro de 2019, a equipa constituída por três elementos, nomeada pela 

direção do Agrupamento de Escolas de Ferreira de Castro, começou a inteirar-se dos elementos 

que lhe foram disponibilizados sobre o “Project Title Ferreira Castro - Be EU”, bem como no 

disposto no respetivo contrato financeiro 2019-1-PT01-KA102-060346, reunindo várias vezes, 

inclusive com a direção do Agrupamento e a consultora ao projeto. 

Como é sabido, e apesar de um trabalho intenso, por “motivos de força maior” – 

covid.19 - nenhuma mobilidade foi iniciada. No entanto, o trabalho continuou até final de agosto 

com os parceiros das viagens, a quem foram pagos os voos pela Ryanair, das mobilidades em 

Berlim e com a Agência Nacional Erasmus. Destaca-se que, apesar da situação, todo este percurso 

e processo permitiu know-how à equipa e foi altamente enriquecedor para todos os envolvidos 

e muitas das competências previstas no projeto foram desenvolvidas. 

Em consequência das circunstâncias excecionais criadas por esta pandemia, foram 

efetuadas duas adendas ao projeto, uma adenda de prolongamento do projeto por um ano (até 

31/08/2022) e outra a salvaguardar a eventualidade da necessidade de organizar atividades 

virtuais, face às restrições à mobilidade física impostas pela pandemia. 

Em setembro iniciou-se o planeamento e alinhamento das atividades para o “1º ano do 

projeto”, passou-se à definição dos objetivos iniciais, do planeamento das atividades iniciais e 

dos respetivos resultados esperados.  

Estabeleceram-se contactos com os parceiros, convocaram-se todos os professores que 

lecionam aos cursos profissionais para uma reunião, por videoconferência, para os colocar ao 

corrente do projeto de mobilidade, dos objetivos, das etapas e do funcionamento do projeto, 

bem como do site do projeto. Transmitiu-se, essencialmente, os objetivos do projeto, a 

importância do projeto para a comunidade escolar e o Agrupamento, bem como a necessidade 

do envolvimento de todos na divulgação, dinamização, monitorização, acompanhamento e apoio 

ao processo. No final da reunião foi enviado, por email, aos professores uma brochura síntese do 

“Programa Erasmus+ Educação e Formação para os alunos e professores do ensino profissional”.  

A equipa do projeto também se deslocou às salas de aula dos alunos dos cursos 

profissionais para a apresentação do projeto de mobilidade, bem como divulgação, 

sensibilização, etapas, procedimentos e critérios de seleção. Foram clarificadas algumas dúvidas 

e questões levantadas. No final das sessões foi entregue aos alunos uma brochura síntese do 



 

 

“Programa Erasmus+ Educação e Formação para os alunos do ensino profissional” e solicitado 

que a partilhassem com os seus pais e encarregados de educação. 

Ao nível interno, a divulgação do projeto junto da comunidade escolar foi, 

essencialmente, realizada pela direção do Agrupamento nas diversas reuniões ocorridas no 

período.  

Procedeu-se ao alinhamento e reformulação do site (link na página do Agrupamento da 

Escola) para o projeto – 

https://www.aefcastro.net/portal/index.php?view=article&id=460:erasmus-

1920ka102vet&catid=92:geral 

 

 

Após a revisão e reformulação dos critérios de avaliação, para alunos e professores, 

estes foram apresentados e aprovados em sede de Conselho Pedagógico no início de outubro. 

Procedeu-se à divulgação da abertura do processo de candidaturas para seleção de alunos e 

professores do ensino profissional e respetivas datas. Nesta altura apontámos para iniciar as 

mobilidades no final de abril/início de maio de 2021.    

Os diretores de turma, diretores de curso e professores de português destes alunos, em 

especial, foram elementos proativos e cruciais no processo de apoio à elaboração do curriculum 

vitae, carta apresentação, carta de motivação e submissão da candidatura. Ações estas também 

https://www.aefcastro.net/portal/index.php?view=article&id=460:erasmus-1920ka102vet&catid=92:geral
https://www.aefcastro.net/portal/index.php?view=article&id=460:erasmus-1920ka102vet&catid=92:geral


 

 

previstas no plano de melhoria no âmbito do quadro EQAVET, como responsáveis de 

implementação e agentes de operacionalização. 

 

 

 

No site do projeto foram criados os formulários de candidatura para alunos e 

professores (ficha de inscrição online), bem como disponibilizada toda a informação sobre aviso 

de abertura, procedimentos, critérios de seleção e informação complementar, com o apoio da 

professora de TIC, responsável pela gestão do site.  

Terminado o prazo das candidaturas, verificamos que as candidaturas dos alunos (19) 

superaram as expetativas, face à situação, apesar de inferiores às do ano anterior. A referir que 

os seis (6) alunos admitidos no ano anterior, a frequentar a escola, transitaram automaticamente 

para este ano. Contrariamente, os professores destes cursos continuam a não aderir ao projeto, 

tendo apenas recebido uma candidatura. Do ano anterior estavam apurados sete professores 

que ainda se encontram na escola, mas por motivos de saúde um será substituído. 

De modo a acompanhar os desenvolvimentos do processo e do projeto, dois elementos 

da equipa do projeto participaram numa formação “Webinar Mobility Tool & OLS”, com a 

duração de três horas, destinada ao setor do Ensino e Formação Profissional, por 

videoconferência na plataforma Teams, promovida e dinamizada pela Agência Nacional Erasmus. 

Procedeu-se ao processo de entrevistas individuais dos candidatos alunos pela psicóloga 

da Escola, Drª Catarina Carvalho, responsável dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), para 

uma avaliação dos candidatos para o projeto. Neste procedimento, aferiram-se parâmetros 

como: histórico escolar (média de notas, registos comportamentais e participação em atividades 

de enriquecimento curricular e extracurricular); objetivos escolares e profissionais; domínio da 

língua estrangeira; motivação para participar no projeto e como integrar o projeto nas suas 

experiências de vida. Realizaram-se as entrevistas orais dos candidatos alunos e professores para 

a “Proficiência no uso da língua estrangeira - inglês”, por uma professoras de inglês da escola e 



 

 

elementos da equipa do projeto. Solicitou-se aos diretores de turma e diretores de curso toda a 

informação complementar necessária ao processo. Esta foi mais uma etapa muito séria e 

enriquecedora para todos os envolvidos. 

Após o término destas sessões de trabalho, procedeu-se à recolha e organização de toda 

a documentação para análise pelo júri de seleção dos candidatos. No final os candidatos foram 

graduados, de acordo com a classificação obtida em resultado dos critérios de seleção e 

divulgados os resultados por email e site do Agrupamento.  

Logo no início do próximo período irá realizar-se uma reunião com alunos e professores 

selecionados, seus pais e encarregados de educação dos alunos, por videoconferência, para lhes 

dar a conhecer o projeto, a mobilidade, os objetivos, as etapas e funcionamento. Serão 

clarificadas dúvidas e questões. Daremos continuidade ao trabalho com os parceiros, à 

preparação, elaboração e assinatura dos contratos para alunos e professores em mobilidade e 

preenchimento da respetiva plataforma Mobility Tool. E o trabalho profundo do projeto terá 

então início, não esquecendo a situação da pandemia e todo este contexto disrupto em que o 

mundo se encontra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um bem haja a toda a Equipa, 

 

 

A coordenadora do projeto, 

Conceição Costa 

20021/01/20 


