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ALUNOS SELECIONADOS: MÁLAGA - ESPANHA 

 

No âmbito do projeto ERASMUS+ VET para alunos do Ensino Profissional, a Escola tem agendadas 19 

mobilidades para alunos, do 11º e 12º anos, com idades compreendidas entre os 16 e 18 anos, 

acompanhados por 2 professores, semanalmente. São os cursos e alunos os seguintes: 

 

Curso Profissional Técnico  

GESTÃO …………………………………….(1) 

Maria Luciana Martins Tavares (12º ano) 

Curso Profissional Técnico 

GESTÃO PROGRAMAÇÃO SISTEMAS 
INFORMÁTICOS ………………………(11) 

António Maria Lourinho da Costa Machado Teixeira (12º ano) 

Dário Miguel Marques Magro (11º ano) 

Eduardo Silva dos Santos (11º ano) 

Gonçalo Miguel Paiva Freitas da Silva (12º ano) 

Ivan Mateus Xará (12º ano) 

João Bernardo Magalhães de Oliveira (12º ano) 

Matias Gonçalves Valente (11º ano) 

Rúben Soares Valente Correia (12º ano) 

Rúben Tavares de Paiva (12º ano) 

Tomás Marques Candeias (11º ano) 

Tomás Valente de Pinho (12º ano) 

Curso Profissional Técnico 

APOIO À INFÂNCIA…………………….(2) 

Leonor da Silva Estrela (12º ano) 

Vanessa da Silva Costa (11º ano) 

Curso Profissional Técnico 

DESIGN ……………………………………..(5) 

Ana Raquel Almeida Cardeal (12º ano) 

Beatriz Almeida Ramos (12º ano) 

Frederico José Oliveira Rodrigues (11ºano) 

Iara Filipa Magina Fião (12º ano) 

Inês Santos Silva (12º ano) 

 

 



 

 

 

Para os alunos participantes será definido um quadro de competências profissionais a desenvolver, 

específicas de cada área de formação, refletindo as competências desenvolvidas ao longo da formação na 

escola. Estes serão acompanhados por um monitor na entidade de acolhimento e os resultados da 

aprendizagem serão avaliados no final da mobilidade, pelo tutor da entidade de acolhimento.  

Esta avaliação terá um impacto na avaliação da componente da formação em contexto de trabalho 

inserida no respetivo Curso Técnico Profissional que o aluno frequenta. Acresce referir que com a 

entidade de acolhimento/monitor e Escola/Equipa do projeto Erasmus é definido o plano de estágio do 

aluno. Mais, numa base semanal, existirá uma informação do progresso do aluno por parte do tutor, que 

será partilhada com a Equipa. Assim, ao longo da mobilidade o acompanhamento e monitorização é 

constante. No final, os alunos obterão certificações deste processo para valorização interna. 

Toda a informação em: https://www.aefcastro.net/portal/ 
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