
 

EUROVOUZELA 6 (2019-1-PT01-KA116-06056) 

EUROVOUZELA 6 – Candidata-te! Há novidades! 

O Projeto EUROVOUZELA 6 será o primeiro projeto que decorrerá ao abrigo da Carta Erasmus. 

Este processo de reconhecimento e garantia de qualidade é, no entanto, dinâmico, e, neste 

projeto, propomo-nos a dar novos passos para fazer crescer o EUROVOUZELA, aprofundando o 

trabalho em torno das mobilidades, ampliando a dimensão internacional da nossa escola e 

contribuindo, assim, mais para o bem-estar e desenvolvimento da nossa comunidade escolar e 

da região em que nos encontramos. 

ESTÁGIOS CURRICULARES 

18 alunos de 11º e 12ºano, durante 54, 55 e 60 dias. 

Os cursos abrangidos são de nível 4: Mecatrónica Automóvel, Manutenção 

industrial/Eletromecânica, Restaurante/Bar, Cozinha/Pastelaria, Design de Moda, Massagem 

de estética e Bem-Estar e Esteticista. 

Os destinos são: Alemanha-Berlim; Itália-ReggioEmilia; Suécia-Lund; Espanha-Bilbao; Irlanda-

cidade por confirmar; Bélgica-Bruxelas. Opta-se por um maior número de destinos e por 

destinos culturalmente diversos entre si, para proporcionar aprendizagens diversas e que 

possam ser contrastadas após o regresso. Desta forma, estamos também a alargar a nossa 

rede de contactos, trazendo para a EP Vouzela novos parceiros e novas oportunidades de 

participação em projetos internacionais. 

PROFESSORES ACOMPANHANTES 

Manteremos o envio de professores acompanhantes com cada grupo de alunos (6 no total), 

durante a primeira semana de mobilidade. A sua presença tem sido vista como uma mais-valia 

para os encarregados de educação, pois valorizam o apoio dado na realização da viagem e na 

sua integração. A maioria dos alunos vem de meios socioeconómicos desfavorecidos, nunca 

teve a oportunidade de viajar, tem pouca experiência e muitos deles serão menores de idade. 

FCTs DE CURTA DURAÇÃO EM ESCOLAS EUROPEIAS 

Estas são as novas mobilidades mencionadas. – O envio de 8 alunos do 10º anopara a 

realização de um programa em contexto escolar, durante 14 dias na Dinamarca. O parceiro 

está confirmado – Elsesminde, bem como os detalhes das mobilidades. Esta escola é nossa 

parceira desde 2016, quando nos acolheram em Job-Shadowing. Depois disso, enviaram 



 

alunos para Vouzela em 2018 para realizar um programa formativo com as mesmas 

características e como correu tão bem, já recebemos novamente, entre setembro e outubro 

de2019, os seus alunos. 

Nesta mobilidade, os alunos irão participar nas oficinas de trabalho da escola, juntamente com 

os colegas dinamarqueses e terão a possibilidade de visitar empresas do seu setor de 

formação. Os alunos serão acompanhados por 2 professores, para poderem estar com os 

grupos nas diferentes oficinas de formação e acompanhar nas demais atividades. 

JOB SHADOWING 

O projeto mantém o envio de 4 professores para atividade de Job-Shadowing em escolas 

profissionais, desta feita no Luxemburgo e Holanda, onde permanecerão 7 dias.  O feedback e 

os seus resultados das anteriores atividades de job shadowing têm sido fundamentais para o 

desenvolvimento da escola, trazendo inovações à prática pedagógica: introdução de manuais 

de conteúdos, construção de uma oficina de mecatrónica automóvel, aquisição de um 

programa para a restauração, alteração no modo de funcionamento da cozinha, 

apetrechamento de uma sala com equipamento para a aprendizagem de inglês ou aplicação 

de novas técnicas de gestão das oficinas. 

1. Características das bolsas:  

Duração 14 dias (para a Dinamarca) / 54,55 e 60 dias (para estágios curriculares) 

Curso de língua Online, através da plataforma OLS 

Seguro Acidentes pessoais 

Responsabilidade Civil 

Acidentes de trabalho 

Dinheiro de subsistência 500 euros/mês (valor mínimo assegurado) 

Alojamento Em quarto duplo e regime self-catering 

Viagem De ida e volta de avião 

Preparação Interultural Sessão a realizar antes da partida 

 

Estágios Curriculares 

País e cidade Partida * Regresso * Nr. De Bolsas Alunos/Cursos previstos 

Alemanha-Berlim 

Itália-ReggioEmilia 

Suécia – Lund 

13/05/2020 05/07 (Es) 

06/07 (IE,BE) 

11/07 (DE, IT, SE) 

 

 

18  

- Mecatrónica Automóvel, 

- Manutenção Industrial/ 

Eletromecânica, 



 

Espanha – Bilbao 

Irlanda – Cidade a confirmar 

Bélgica - Bruxelas 

(3 para cada 

destino) 

- Restaurante/Bar, 

- Cozinha/Pastelaria, 

- Design de Moda, 

- Massagem de Estética e 

Bem-Estar, 

- Esteticista. 

 

FCTs de curta duração 

País e cidade Partida * Regresso * Nr. De Bolsas Alunos/Cursos previstos 

 

Dinamarca, Odense 

 

22/03/2020 

 

05/04/2020 

8 alunos e 2 

professores 

acompanhantes 

-  Manutenção Industrial/ 

Eletromecânica, 

- Cozinha/Pastelaria, 

- Restaurante/Bar, 

- Maquinação CNC, 

- Mecatrónica Automóvel, 

- Esteticista. 

 

Job Shadowing 

País e cidade Partida * Regresso * Nr. De Bolsas 

Luxemburgo 16/02/2020 22/02/2020 2 

Holanda 01/03/2020 07/03/2020 2 

 

(*) Poderá sofrer alterações 

 

2. Critérios e comité de seleção  

REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS: 

- Ser formando do 10º, 11º, 12º ano dos cursos identificados. 

- Ter nacionalidade Portuguesa  

ou autorização de residência válida até ao fim da mobilidade. 



 

- Não ter realizado uma mobilidade por mais de 12 meses. 

 

PREFERENCIAIS: 

- Percurso escolar: aproveitamento (ênfase nas UFCD tecnológicas), comportamento e 

participação em atividades extracurriculares. 

- Motivação e interesse em participar. 

- Conhecimento de uma 2ª língua. 

- Conhecimento do ERASMUS +. 

- Nunca ter viajado/trabalhado/estudado no estrangeiro. 

 

A CLASSIFICAÇÃO FINAL resultará da combinação de: 

- Entrevista (50%) 

- Aproveitamento escolar (15%) 

- Comportamento nas aulas e estágio (15%) 

- Nota na componente tecnológica (10%) 

- Nota da disciplina de línguas (EN, ES, FR) 

 

Numa 1ª fase, os interessados têm de enviar formulário de pré-inscrição e CV Europass para o 

email do projeto, sendo chamados para entrevista os que cumprirem os requisitos 

obrigatórios. 

Numa 2ª fase, são realizadas entrevistas com um formulário próprio, para avaliar os requisitos  

preferenciais, conhecer objetivamente os candidatos, perceber os seus objetivos e 

expectativas, realizar um pequeno teste oral de inglês e/ou do idioma do  destino. 

O processo de seleção é realizado pelo coordenador do projeto, psicólogo, equipa técnica 

(incluindo o diretor de curso, que está presente na entrevista dos seus alunos) e a professora 

de inglês, para realizar uma pequena avaliação oral. 



 

O processo de seleção rege-se por critérios de Igualdade de Oportunidades e Transparência 

(documentação e resultados públicos). 

 


