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ENSINO PROFISSIONAL

 ALUNOS 11º e  12º ANOS

PROFESSORES

ENSINO PROFISSIONAL – KA102 – PROGRAMA ERASMUS+
Programa Erasmus+ Educação e Formação

Project 2019-1-PT01-KA102-060346 - Projeto Erasmus KA1-VET

OPORTUNIDADE…

PROFESSORES

DO ENSINO PROFISSIONAL!

Abril/Maio – 1 semana (5 +2 viagens) de Formação
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PROFESSORES …

PROCEDIMENTOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
1- Site do Agrupamento (ou Entrega nos Serviços 

Administrativos), documentos: 

 CV Europass

 Ficha de inscrição

 Declaração de compromisso de 
participação nas atividades de 
disseminação

 Carta de motivação 

2- Verificação da admissibilidade dos 
candidatos

3- Realização de uma entrevista 

 Motivação (20%) 

 Proficiência no uso da língua estrangeira 
(inglês/alemão) (20%) 

 Autonomia (15%) 

 Competências relacionais (10%) 

 Participação ativa na vida escolar (25%) 

 Capacidade de disseminação (10%)

CANDIDATURAS ABERTAS 

no site do Agrupamento: 

em breve...

PROGRAMA ERASMUS+ VET
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PROFESSORES …

 O júri de seleção dos candidatos é composto por:

 a coordenadora do projeto

 um docente de Inglês (alemão)

 A diretora do Agrupamento

 Serão graduados de acordo com a classificação obtida em resultado dos critérios 

de seleção

RESALVA …

 Face ao cancelamento do projeto no ano anterior (março/2019), os 

candidatos selecionados - professores e alunos - que se encontram 

no Agrupamento foram automaticamente selecionados para o 

projeto deste ano

 5 professores (5/6) – 1 a ser selecionado

 6 alunos (6/18) – 12 a serem selecionados (11º e 12º anos)
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ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL!
11º E  12º ANOS

Abril (12)/Maio (13) - 1 mês de

Formação em Contexto de Trabalho em

Permite desenvolver competências pessoais e profissionais em contexto 

transnacional

Promove os conhecimentos de línguas estrangeiras

Favorece a interculturalidade e a cidadania europeia

Tem a duração de 30 dias (excluindo os dias de viagem)

Decorrerá no mês de abril /maio

A MOBILIDADE DE ALUNOS

2020/2021

BERLIM (Alemanha)

Alunos: 11º e 12º ano
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É incluída na formação em contexto de trabalho (FCT) 

Alojamento em casa de famílias de acolhimento (em grupo)

Tens professores acompanhantes 

É financiado

Acrescenta valores sociais, culturais, profissionais

Enriquece o curriculum

A MOBILIDADE DE ALUNOS

2020/2021

BERLIM (Alemanha)

Alunos: 11º e 12º ano

ALUNOS CONHECEM…

PROCEDIMENTOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
1- Site Agrupamento (Entrega nos Serviços Administrativos), 

documentos: 

 CV Europass

 Ficha de inscrição

 Declaração de compromisso de participação 
nas atividades de disseminação (replicação pós-

formação)

 Carta de motivação 

2- Verificação da admissibilidade dos candidatos

3- Pedido de parecer do  DT/DC e da docente de 
inglês/alemão 

4- Realização de uma entrevista 

 Motivação (20%) 

 Proficiência no uso da língua estrangeira 
(inglês/alemão) (20%) 

 Aproveitamento escolar (25%)

 Autonomia (15%) 

 Competências relacionais (10%) 

 Participação ativa na vida escolar (5%) 

 Interesse e qualidade das propostas de 
disseminação da formação (5%)
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ALUNOS …

 O júri de seleção dos candidatos é composto por:

 a coordenadora do projeto

 a psicóloga do SPO

 um docente de Inglês

 um docente de Informática (TGPSI)

 um docente de Artes (TD) 

 um docente de Economia e Gestão (TG) 

 um docente da área técnica do TAI

 Serão graduados de acordo com a classificação obtida em resultado dos critérios 
de seleção:

 12 alunos, do 11º ano/12º ano

CANDIDATURAS ABERTAS 

no site do Agrupamento: 

em breve...

PROGRAMA ERASMUS+ VET
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Etapas e Funcionamento do projeto

EM BREVE …

 Reunião com os alunos 

 Reunião com os pais e EE

 Reunião com os diretores de curso

 Reunião com os alunos selecionados

 Assinatura do contrato financeiro

Etapas e Funcionamento do projeto

JANEIRO – MARÇO 2020

Garantir a preparação dos participantes nas vertentes técnica, cultural e linguística;

Período intenso de preparação das mobilidades: 

 serão criadas as mobilidades na Mobility Tool; 

 organizados os dossiers individuais;

 iniciado o processo do Europass; 

 as viagens serão adquiridas; ESTÁ A SER TRATADO….

 tratar-se-á do alojamento e dos transfers; 

 tratar-se-á dos seguros;

 será verificada toda a documentação.
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Etapas e Funcionamento do projeto

JANEIRO – MARÇO 2020

Sessões de acompanhamento com a psicóloga escolar. 

Com os docentes participantes e as entidades de acolhimento, 

definir-se-á colaborativamente o plano de formação,

após o que se estabelecerá o acordo de formação e o compromisso de qualidade. 

No final de março, haverá uma reunião com os participantes e respetivos encarregados de 
educação para verificação dos aspetos práticos e validação final do programa de formação. 

Etapas e Funcionamento do projeto

ABRIL/MAIO 2020

 Mobilidade dos 18 alunos (FCT)

 Alojamento em casas de famílias e em grupo

 Alojamento, entidade de acolhimento e atividades culturais serão feitos quer pela 
equipa de gestão do projeto, quer através dos nossos parceiros.

 Monitorização:

 pelos alunos, com relato diário a inserir em plataforma online, acompanhado de foto

 pelas empresas, com relato semanal do tutor estrangeiro

 dos professor acompanhante

 Da equipa gestora do projeto

Acompanhados 
semanalmente por uma 
equipa de 2 professores
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Etapas e Funcionamento do projeto

MAIS INFORMAÇÃO…em breve

 site do Agrupamento

 junto do folheto que te foi entregue

 Junto do placard do projeto

 Junto da equipa do projeto

 Junto do teu DC/DT

 …

… ESPERA-TE!
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PROGRAMA ERASMUS+ VET


