
 

 

 

 

 

Foi aprovada a candidatura do Agrupamento de Escolas da Abelheira ao programa Erasmus+. 

O Erasmus+ é o programa europeu que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto. 

O programa 2021-2027 coloca uma forte tónica na inclusão social, nas transições ecológica e 

digital e na promoção da participação dos jovens na vida democrática. 

Estudar no estrangeiro é uma componente central do Erasmus+, que já demonstrou ter efeitos 

positivos nas perspetivas de emprego dos estudantes. Além disso, constitui uma oportunidade 

para melhorar os conhecimentos linguísticos, reforçar a autoconfiança e imergir numa nova 

cultura. 

O projeto da escola, intitulado “Ser cidadão EUropeu”, aponta 2 objetivos: 

1. Sensibilizar para o contexto da União Europeia e para a sua compreensão, estimulando o 

espírito de pertença e consciência da UE como espaço de Democracia e de Direitos 

Humanos. 

2. Proporcionar a aquisição de conhecimentos e de competências que constituam a base do 

desenvolvimento futuro dos alunos, materializado através de uma cidadania ativa. 

O projeto que será implementado em 18 meses (de 09/09/2022 a 08/03/2024), tem como 

atividades aprovadas/financiadas:  

- Mobilidade de curta duração para 8 alunos (dos 13 aos 15 anos), acompanhados por 4 

professores, com duração até 10 dias. 

- Job shadowing 

- Cursos de formação 

As mobilidades serão selecionadas tendo em conta os objetivos da candidatura e/ou 

disponibilidade e, posteriormente, divulgadas, assim como os critérios de seleção para 

participação.  

Informação adicional: 

Mobilidade de alunos: Um grupo de alunos da escola de envio pode passar um período a 

aprender juntamente com os seus pares noutro país. Professores e outras pessoas autorizadas 

da escola de envio devem acompanhar os alunos ao longo de toda a duração da atividade. 

Job shadowing - Os participantes podem passar um período numa organização de acolhimento 

noutro país com o objetivo de aprender novas práticas e de desenvolver novas ideias através da 

observação e da interação com os seus pares, peritos ou outros profissionais no seu trabalho 

quotidiano. 

Cursos de formação - Os participantes podem beneficiar de um curso estruturado ou de um tipo 

semelhante de formação ministrada por profissionais qualificados e baseada num programa de 

aprendizagem definido previamente. 
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