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Apresentação do Projeto
O projeto Reimaginar novos caminhos na Europa irá ser promovido pela Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO (EPTPE) no ano letivo de 2019/2020. O projeto 
terá a duração de 15 meses (de 01/10/2019 a 31/12/2020)

Durante esse período, decorrerão as seguintes mobilidades:

Job-shadowing

 - Número de participantes: 3

 - Destino: Finlândia

 - Duração: 5 dias

 - Datas: Abr 2020

 - Tipologia de participantes: Coordenadores de curso, professores e Direção

Estágio curricular

 - Número de alunos: 5 e 1 professor acompanhante, durante uma semana

 - Destino: Itália – Reggio Emilia

 - Duração: 72 dias- Datas: Abr – Jun 2020

 - Alunos dos cursos de: Eletrónica, Automação e Computadores; Animação em Turismo; Eletricidade e Eletrónica

Estágio para recém-diplomados

 - Número de alunos: 3 e 1 visita prévia

 - Destino: Polónia - Breslávia

 - Duração: 92 dias

 - Datas: Set – Dez 2020

 - Alunos dos cursos de: Eletrónica, Automação e Computadores; Animação em Turismo; Eletricidade e Eletrónica



Objetivos Gerais 

Adequação da oferta formativa ao tecido empresarial

 Contribuir para a diminuição das assimetrias nacionais, regionais e europeias no desemprego dos jovens

 Aumentar o nível de produtividade e competitividade dos recursos humanos da região, fortalecendo o 
tecido empresarial e o território

Promoção do sucesso educativo e preparação para o mercado de trabalho

 Combater o abandono escolar, aumentando as qualificações dos participantes e melhorando o seu 
reconhecimento

 Proporcionar aquisição de novas competências, facilitadoras da inserção profissional dos Participantes

 Desenvolver capacidades de comunicação em línguas estrangeiras

 Proporcionar um maior desenvolvimento pessoal dos alunos

 Desenvolver nos alunos a capacidade de enfrentar o novo e de ultrapassar problemas

Integração do aluno no ambiente escolar

 Aumentar a motivação dos alunos, proporcionando-lhes a possibilidade de contactarem com realidades 
muito diferentes daquelas em que estão inseridos no quotidiano escolar

Internacionalização da EPTPE

 Crescer a nível nacional e internacional como parceiro estratégico para a formação e empregabilidade



Objetivos Gerais 

Adaptação e melhoria das práticas pedagógicas

 Reinventar, adaptar e ajustar as práticas pedagógicas

 Criar um processo inovador que reforce o trabalho colaborativo entre alunos-alunos, alunos-
professores, professores-professores

 Proporcionar ao corpo docente e não docente o contacto com diferentes realidades

Melhoria da organização e da gestão da escola

 Perceber de que forma outras escolas profissionais europeias lidam com temas idênticos aos da EPTPE

 Consolidar a EPTPT como organização eficaz, coesa e sólida

 Promover a partilha de conhecimentos técnicos e profissionais

Recursos humanos

 Permitir aos professores que melhorem as suas competências linguísticas e informáticas/tecnológicas

 Aumentar as competências pessoais e técnicas

 Proporcionar novas aprendizagens e novas experiências a todos os elementos do staff

 Motivar os professores para as suas práticas letivas



Resultados Esperados

Participantes

 Alunos e Recém-diplomados:

 Melhoria das competências técnicas, aliadas à sua formação profissional

 Competências sociais e relacionais

 Conhecimento de línguas

 Sensibilidade para a interculturalidade

 Maior maturidade

 Sentido de responsabilidade, rigor, assiduidade e pontualidade

 Rede de contactos internacionais

 Reconhecimento das aprendizagens adquiridas na escola

 Abertura de horizontes e maior abertura à mudança

 Desenvolvimento da motivação para enfrentar "o novo e o diferente"

 Consciência do que significa ser cidadão/ã da Europa



Resultados Esperados

Staff

 Maior conhecimento dos sistemas educativos e mercados de trabalho de 

outros países

 Reconhecimento da importância e maior facilidade em manter-se atualizados

 Aperfeiçoamento de competências linguísticas e interculturais

 Maior motivação e satisfação com o seu trabalho

 Ampliação do seu know-how técnico-pedagógico

 Novas ferramentas de planeamento e controlo de atividades internacionais

 Crescimento da rede de contactos

 Iniciação a sistemas europeus para a educação e formação



Resultados Esperados - Organizacionais

Gerais

 Maior capacidade de atuação a nível europeu/internacional

 Capacidade de coletivamente explorar com eficácia os resultados, 

produtos e processos inovadores iniciados

 Maior recetividade e efetiva adoção de novos métodos e boas práticas

 Conhecimento mútuo e partilhado dos sistemas educativos, perfis 

profissionais e mercados de trabalho de outros países



Resultados Esperados - Organizacionais

Específicos

 Participação efetiva no Conselho Consultivo da EPTPE de parceiros 

internacionais- Aumento das taxas de conclusão dos cursos, reduzindo 

abandono e insucesso

 Nova visão europeia da formação profissional

 Reconhecimento da EPTPE como espaço propício a uma aprendizagem 

multifacetada, ‘divertida’ e de qualidade

 Maior eficácia e eficiência na gestão escolar

 Internacionalização da EPTPE



Características das bolsas

Duração do estágio 72 dias (estágio curricular) // 92 dias (estágio recém-diplomados)

Curso de Língua Online, antes da partida

Seguro Acidentes pessoais 

Responsabilidade Civil

Acidentes de trabalho

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

Alojamento Em quarto duplo e regime de self-catering

Viagem Avião

Preparação Intercultural Sessão a realizar antes da partida

Acompanhamento 

Certificação e Avaliação

Pela Escola de envio

Pelo local de estágio

Modalidade de pagamento 

da bolsa

Mensalmente



Características das bolsas

Duração do job-

shadowing

7 dias

Seguro Acidentes pessoais 

Responsabilidade Civil

Acidentes de trabalho

Dinheiro de 

subsistência

1538€

Alojamento Hotel

Viagem Avião



Características das bolsas

País Cidade Partida Regresso Nr. bolsas Alunos/Cursos Previstos

Itália Reggio-Emilia 04/2020 06/2020 5 Estágio curricular: Eletrónica, 
Automação e Computadores; 
Animação em Turismo; 
Eletricidade
e Eletrónica

Polónia Breslávia 09/2020 12/2020 3 Estágio recém-diplomados: 
Eletrónica, Automação e 
Computadores; Animação em 
Turismo; Eletricidade
e Eletrónica

Finlândia Jakobstad 04/2020 04/2020 3 Job-shadowing: Coordenadores de 
curso, professores e Direção

Poderão Sofrer alterações



Critérios e comité de seleção - Alunos

Critérios de seleção

Desempenho durante o processo de aprendizagem, valorizando dedicação e esforço

 Domínio das competências técnicas base da sua área de formação

Domínio de línguas estrangeiras com validação oral

 Interesse e motivação

 Capacidade de comunicação e interação (saber ser e estar em diferentes contextos)

 Sentido de responsabilidade

 Capacidade de adaptação/autonomia

A pontuação é composta por avaliação de competências técnicas (30%), linguísticas (15%) e 
pessoais e sociais (20%), bem como interesse e motivação (25%) e situação e mérito pessoal (10%)



Critérios e comité de seleção - Professores

Domínio dos temas, responsabilidades internas e capacidade de disseminar e 

introduzir propostas e mudanças



Como concorrer?

Alunos

 Envio de pré-inscrição (CV Europass + Carta de Motivação + Formulário de 

pré-inscrição+ CC) 

 Participar na entrevista de seleção 

Professores

 Envio de manifestação de interesse (CV Europass + Formulário de pré-

inscrição+ CC)



Datas

Estágio Curricular Estágio recém-diplomados Job-shadowing

Sessão informativa 16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019

Pré-inscrição 15/10/2019 15/03/2020 30/10/2019

Entrevista aos candidatos pré-selecionados 17/11/2019 15/04/2020 N/A

Publicação da lista de bolsas atribuídas 24/11/2019 22/04/2020 15/11/2019

Inscrição dos participantes 30/11/2019 30/04/2020 22/11/2019


