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Conforme referido no relatório intercalar do 1º período (do presente ano letivo), logo 

no início do 2º período realizou-se uma reunião com os alunos, seus pais e encarregados de 

educação, e professores selecionados, por videoconferência- google meet (imagens abaixo) -, 

para lhes dar a conhecer o projeto, a mobilidade, os objetivos, as etapas, funcionamento e as 

datas. Foram clarificadas as dúvidas às questões colocadas.  

 

 



 

 

Demos continuidade ao trabalho com os parceiros. Em janeiro tivemos a informação 

que em Berlim impuseram restrições mais rigorosas de modo a reduzir o número de infeções e 

prolongaram o confinamento até ao final do mês de janeiro. Perante esta situação difícil e de 

incerteza que vivemos e que se agravou, estivemos sempre atentos ao desenrolar da situação e 

fomos aguardando abertura de Berlim, o que ainda não aconteceu, como todos sabemos. 

Mantivemos também contacto com a agência dos voos, que aguarda as datas para a mobilidade.  

Entretanto, pedimos aos alunos e docentes envolvidos na mobilidade, uma série de 

dados pessoais para o processo. Fomos inserindo as mobilidades na respetiva plataforma 

Mobility Tool e, ao longo do tempo, corrigindo/adiando as datas. 

O site do Erasmus no nosso Agrupamento foi também atualizado:  

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

 

 

 

Foi, pois, um período essencialmente de desgaste psicológico e intelectual em 

consequência das circunstâncias excecionais criadas por esta pandemia. Entretanto, um aluno 

desiste da mobilidade e o 1º suplente ingressou na lista. Mantivemos sempre o contacto com os 

nossos alunos e professores diretamente envolvidos na mobilidade, bem como diretores de 

curso, de turma e órgão da direção. Também a pessoa que nos acompanha da Agência Nacional 

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


 

 

Erasmus, Dr.ª Lurdes Bettencourt, têm sido muito pronta no processo, prestando todo o apoio 

solicitado. 

Novamente, e em consequência das circunstâncias excecionais criadas por esta 

pandemia e todo este contexto disrupto em que o mundo se encontra, foram efetuados 

adiamentos às datas das mobilidades – fim de maio – na tentativa de realizar as mobilidades 

físicas. 

Neste sentido, ainda não progredimos na preparação, elaboração e assinatura dos 

contratos para alunos e professores. Aguardamos, a todo o momento, informações do N/ 

parceiro em Berlim. 

No entanto, e na sequência de email da Dr.ª Lurdes Bettencourt (26 de março) que nos 

monitoriza e acompanha no projeto, pedimos o agendamento de uma reunião para o final do 

mês de março. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um bem-haja a todos os envolvidos no projeto. 

 

 

 

A coordenadora do projeto, 

Conceição Costa 

2021/04/07 

 

 

Nota: o presente relatório estará disponível no dossier “EQAVET” e a este será anexo o “Registo de sumários”. 


