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Objectivos específicos

Oferece oportunidades aos indivíduos 
para que possam melhorar as suas com-
petências, melhorar a sua empregabili-
dade e ganhar consciência cultural.

Permite aos beneficiários viajar para out-
ro país participante, a fim de trabalhar e 
desenvolver competências profissionais.

O Programa Erasmus + é o novo pro-
grama da UE para a educação, for-
mação, juventude e desporto.

Projecto financiado com o apoio da União Europeia.

A informação contida nesta publicação (comunicação) vincu-
la exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável 

Agrupamento de Escolas
 João de Deus

Polónia

Para mais informações e esclareci-
mentos contactar Prof. Maria João 
Seruca e Prof. Paula Pereira ou pelo 
e-mail:

umaaventurapelaeuropaIII@gmail.com



Critérios de Selecção
1ªFase: inscrição no estágio profissional; perfil 
apresentado na FCT (eliminatório, ano letivo ante-
rior, realizada em CT); atitudes / comportamento 
(eliminatório, realizada em CT).

2ªFase (final): aproveitamentos nas disciplinas 
de componente técnica (melhor média na compo-
nente de formação técnica); aproveitamentos nas 
disciplinas de componente geral; aproveitamento 
nas disciplinas de línguas (competência na língua 
estrangeira inglês).; análise do Curriculum VITAE; 
entrevista realizada com o aluno e EE (fase final): 
perfil do beneficiário (motivação pessoal e profis-
sional, perspectivas).

  Financiamento
por participante: 

Subsistência e seguro: 1938€

Viagem: 360€

Acompanhamento
O projeto está organizado em 2 fluxos:
 
1º fluxo de 5 alunos será acompanhado por 1 pro-
fessor durante a primeira semana para os apoiar na 
viagem, acompanhá-los ao local de estágio, reunir 
com os tutores e monitores de estágio, ajudá-los a 
ambientarem-se ao local onde irão ficar alojados, 
nos percursos, nos transportes, na alimentação e as-
segurar a comunicação (internet e telefone).

2ªfluxo de 5 alunos será acompanhado por 1 pro-
fessor que os integra e regressa com os alunos do 
1ºfluxo.

O Agrupamento candidatou-se ao programa 
KA1 (Key Action 1) com um  PROJETO DE 
MOBILIDADE  INDIVIDUAL PARA FINS 
DE APRENDIZAGEM.

A acção Mobilidade para Formandos em For-
mação Profissional Inicial tem como finali-
dade o apoio da mobilidade transnacional de 
indivíduos em regime de ensino e formação 
profissional inicial.

O projeto visa a mobilidade de 10 alunos do 
11º e 12º anos dos cursos Profissionais de 
Multimédia e Apoio Psicossocial.
Os alunos selecionados realizarão a For-
mação em Contexto de Trabalho na Polónia 
(Czestochowa ), durante 38 dias.

Etapas de candidatura/selecção

1 - Os interessados deverão candidatar-se ao 
projecto em formulário próprio disponível na 
papelaria da Escola;
2 - O prazo de candidatura é de 24 de outubro 
a 28 de novembro de 2014;
3 - Análise das candidaturas pelos Conselhos 
de Turma e com base nos critérios de selecção.
4 - Entrevista ao candidato para aferir a mo-
tivação pessoal e profissional, perspectivas;
5 - Divulgação dos resultados até ao dia 19 de 
Janeiro de 2015.

Parceiros
Eduprofesja, é uma empresa na área da Educação, 
sedeada na Polónia, Czestochowa que trabalha 
com crianças, jovens e adultos.
Funciona como entidade intermediária e será re-
sponsável pelo acompanhamento, orientação e 
avaliação dos benificiários no local de acolhimen-
to, bem como, colaborar na emissão dos certifica-
dos de estágio.
Será ainda responsável pela dinamização da prepa-
ração linguística da língua polaca.Estágios profissionais: 
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