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General Information
This report form generated from the Mobility Tool+ consists of the following main sections:
General Information
Context: this section resumes some general information about your project;
Summary of the Project
Summary of participating organisations
Implementation of the Project
Project Management
Activities
Learning Outcomes and Impact
Dissemination of Project Results
Budget
Closing remarks
Annexes: additional documents that are mandatory for the completion of the report;
For your convenience, some parts of this report are prefilled with information from the Mobility Tool+
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1. Context
this section resumes some general information about your project;
Programme

Erasmus+

Key Action

Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem

Action

Mobilidade de aprendentes e pessoal

Action Type

Mobilidade para formandos e pessoal de EFP

Call

2018

Report Type

Final

Language used to fill in the form

PT

1.1. Project Identification
Grant Agreement Number

2018-1-PT01-KA102-047231

Project Title

Uma aposta de qualidade na Formação em Contexto de Trabalho

Project Acronym
Project Start Date (dd-mm-yyyy)

01/09/2018

Project End Date (dd-mm-yyyy)

31/12/2019

Project Total Duration (months)

16

Beneficiary Organisation Full Legal Name (Latin characters)

Centro de Estudos e Formação Profissional Diogo Dias Melgaz, Lda

1.2. National Agency of the Beneficiary Organisation
Identification

Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following page:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
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2. Summary of the Project
Please provide a short summary of your project upon completion. The main elements to be mentioned are:
context/background of the project; objectives; number and type/profile of participants; description of undertaken activities;
results and impact attained; if relevant, longer-term benefits.
Please recall that this section [or part of it] may be used by the European Commission, Executive Agency or National
Agencies in their publications or when giving information on a completed project. It will also feed the Erasmus+
Dissemination Platform (see annex III of Programme Guide on dissemination guidelines).
Please be concise and clear.
A Escola Profissional de Cuba, pretende com este projeto colocar 14 alunos de nível IV a estagiar em Berlim por um
período de 9 semanas, pertencendo a diversos cursos profissionais da escola e distribuídos da seguinte forma,
Técnico de Multimédia 2 alunos, Técnico de Audiovisuais: 2 alunos, Técnico de Desporto: 2 alunos, Técnico de Auxiliar
de Saúde 4 alunos; Técnico de Apoio à Infância: 2 alunos e Técnico de Apoio Psicossocial: 2 alunos. Os alunos
selecionados deverão cumprir e desenvolver um plano de estágio que lhes possibilite integrar na prática os
conhecimentos e competências referentes ao seu currículo base, sendo no entanto mais importante apreender novos
conteúdos e aprendizagens inovadoras que constituam uma mais-valia para o seu currículo profissional de forma a
adquirirem vantagens competitivas para a integração no mercado de trabalho. Os alunos da nossa escola
caracterizam-se por serem provenientes de um meio sócio-cultural e económico muito baixo, o que os leva a resistir à
mobilidade para meios que desconhecem ou estão menos familiarizados, quer pelas suas fracas competências
linguísticas, quer pela consequente desmotivação na aprendizagem por não lhes reconhecerem aplicabilidade no seu
meio, em termos imediatos. A candidatura tem como objetivo geral dar resposta a necessidades de qualificação e
integração no mercado de trabalho nacional, em que o processo ensino/aprendizagem privilegia o desenvolvimento
das capacidades e competências técnicas dos alunos, através do desenvolvimento das componentes pessoal e
profissional, sendo que acredita que um estágio internacional se torna uma mais-valia para o beneficiário e região. É
ainda objetivo reduzir o abandono escolar e aumentar a motivação dos nossos alunos, pois este tipo de projeto serve
de estímulo para os mesmos, pois conseguem perceber que tem a possibilidade de realizar uma mobilidade e
desenvolver a sua aprendizagem num país da União Europeia, assim como consciencializa-los da sua cidadania
europeia. É intenção que os alunos beneficiários consigam realizar a sua formação em contexto de trabalho, adquirir
novas experiências pessoais, culturais e linguísticas, através da sua estadia em Berlim. A EPC irá assim contribuir
para o crescimento pedagógico e organizacional do aluno e da escola através da análise dos dados desta experiência
e posteriormente responder com eficiência aos desafios que se colocam nos dias de hoje, tais como sucesso escolar e
empregabilidade. Desenvolverá a escola um conjunto de iniciativas que visem promover o projeto e motivar os alunos
para o mesmo, de forma a estimular o espírito de iniciativa, a autonomia, o sentido de organização, solidariedade e
responsabilidade dos alunos; Por fim pretendemos que o nosso tecido empresarial tenha conhecimento destes estágios
através da divulgação e publicidade e no Conselho Consultivo da escola, para que se apercebam que os alunos estão
a fazer um real investimento em si e que podem vir a trazer uma mais valia para as potenciais empresas que os
venham a contratar.

Please provide a translation in English.
The Professional School of Cuba intends with this project to place 14 students of level IV to train in Berlin for a period of
9 weeks, belonging to several professional courses of the school and distributed as follows: Multimedia Technician- 2
students; Audiovisual Technician: 2 students; Sports Technician: 2 students; Assistant Health Technician 4 students;
Support Technician for Childhood: 2 students and Psychosocial Support Technician: 2 students. The selected students
must fulfill and develop a traineeship plan that allows them to integrate the knowledge and skills related to their basic
curriculum in practice, but it is more important to learn new contents and innovative learning that will add value to their
professional curriculum. competitive advantages for integration into the labor market. The students of our school are
characterized by being from a very low socio-cultural and economic environment, which leads them to resist the
mobility to places that they do not know or are less familiar, either by their weak language skills or by the consequent
demotivation in learning because they do not recognize applicability in their environment, in immediate terms. The
general objective of the application is to respond to qualification and integration needs in the national labor market, in
which the teaching / learning process privileges the development of the students' technical skills and competences
through the development of the personal and professional components. That’s why an international stage becomes an
asset for the beneficiary and region. It is also a goal to reduce school drop-outs and increase the motivation of our
students, as this type of project stimulates them, as they are able to realize that they have the possibility to make
mobility and to develop their learning in a European Union country and how to make them aware of their European
citizenship. It is intended that the beneficiary students will be able to carry out their training in a work context, acquire
new personal, cultural and linguistic experiences, through their stay in Berlin. The EPC will thus contribute to the
pedagogical and organizational growth of the student and the school by analyzing the data from this experience and
then responding efficiently to today's challenges such as school success and employability. The school will develop a
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set of initiatives aimed at promoting the project and motivating students for it, in order to stimulate the spirit of initiative,
autonomy, sense of organization, solidarity and responsibility of the students; Finally, we want our business community
to be aware of these internships through publicity and in the Advisory Council of the school, so that they realize that the
students are making a real investment in themselves and that they can bring added value to the potential companies
that hire them.
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3. Summary of participating organisations
Role of the Organisation

Beneficiary

PIC of the
Organisation

948418180

Name of the Organisation

Centro de Estudos e Formação
Profissional Diogo Dias
Melgaz, Lda

Country of the
Organisation

Type of
Organisation

Portugal

Escola/ Instituto/
centro educativo;
formação
profissional (nível
secundário)

Partner

Casa Azul

Alemanha

Escola/ instituto/
centro educativo;
educação genérica
(nível pré-escolar)

Partner

Kita Primavera

Alemanha

Escola/ instituto/
centro educativo;
educação genérica
(nível pré-escolar)

Partner

Seniorenwohnpark Lichtenberg
GmbH

Alemanha

Empresa Social

Partner

TC Mall

Alemanha

Outro

Partner

Fürsorge im Alter –
Seniorenresidenz im Pankow

Alemanha

Empresa Social

BERLINK ETN GMBH

Alemanha

Média e pequena
empresa

Alemanha

Escola/ instituto/
centro educativo;
educação genérica
(nível pré-escolar)

Partner

Partner

950141870

ANEZOLIA Kindertagespflege

Total number of participating organisations:
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4. Implementation of the Project
If you have implemented ErasmusPro mobilities as part of your project, please include information about them in your
answers.
To what extent were the objectives of European Development Plan achieved? How were they reached? Please comment
also on any objectives that were not achieved and describe any achievements that exceeded initial expectations.
A escola considera que em relação aos objetivos propostos em sede de candidatura, atingiu quase na sua totalidade,
pois a escola, pretendeu promover a ligação entre os conhecimentos teóricos adquiridos nas várias componentes de
formação, em cada um dos cursos, e a sua aplicação prática, melhorando as aptidões e competências dos jovens e
promovendo a aquisição de novas competências pessoais e profissionais em contexto de trabalho europeu.
Simultaneamente, enquanto instituição pretendeu formar um quadro de trabalhadores qualificados que possam
responder às exigências do mundo de trabalho e da globalização, enquanto cidadão nacionais e europeus, daí ter
envolvido os coordenadores de curso, professores de línguas e área de integração. também. Assim sendo, quanto aos
objetivos consideramos que foram alcançados através da: realização/conclusão da formação em contexto trabalho nas
respetivas áreas de formação, colocando em prática os conteúdos lecionados nas diversas disciplinas, sobretudo as
de carácter tecnológico e técnico;houve um aperfeiçoamento de línguas estrangeiras (alemão e Inglês); promoveu-se a
colaboração, o trabalho em equipa e convivência, o inter relacionamento, sentido de autonomia e responsabilidade,
espírito de ajuda e de solidariedade, pelo facto de os participantes se encontrarem num ambiente sócio económico
diferente do seu, longe dos familiares e amigos; os participantes tiveram a oportunidade de estar a participação numa
experiência única, permitindo o contacto com outras realidades, díspares do contexto económico-social em que
cresceram, uma vez que são provenientes de uma região com bastantes carências económicas e escassas
dinamização económica/cultural; com a participação neste projeto todos os participantes e incluindo a própria
instituição conseguiram aferir competências, validando as suas próprias aprendizagens, consolidando conhecimentos
e abrindo novos horizontes, no que respeita ao saber-fazer, saber-estar e saber ser; foi uma oportunidade de conhecer
uma nova cultura, língua, costumes, tradições, através de novas experiências pessoais, culturais e profissionais,
situação que seria impensável para a quase totalidade dos participantes, pois as famílias não tem possibilidades
económicas para sair do país e, simultaneamente, divulgar a cultura portuguesa; permitiu-se o desenvolvimento da
capacidade de aprendizagem de uma forma autónoma e contínua, durante a formação em contexto de trabalho,
promovendo o espírito de iniciativa, a autonomia, o sentido de organização, solidariedade e responsabilidade dos
intervenientes; e houve uma maior consciencialização para a valorização da aprendizagem ao longo da vida, pois ao
integrar esta acão de mobilidade, os participantes ganharam consciência e passaram a estar mais recetivos a outros
projetos similares, entendendo estas oportunidades como uma mais valia na sua formação profissional e pessoal, bem
como elemento propulsionador de um crescimento económico sustentável e a abertura de novas oportunidades de
trabalho no espaço nacional e europeu. Este projeto possibilitou ainda a promoção de uma maior coesão social, o
despertar da consciência de se ser cidadão europeu, com a possibilidade de aceder às mesmas oportunidades de
vida, de trabalho e realização pessoal e profissional que os outros cidadãos da Europa e do mundo. Para a instituição,
em concreto, os objetivos foram traçados e plenamente alcançados, pois houve a aferição por parte da equipa
pedagógica, que acompanha os participantes, de modos de trabalho num contexto europeu, permitindo a diversificação
de estratégias de atuação e abordagens pedagógicas; permitiu a promoção da cooperação europeia entre os diversos
elementos no desenvolvimento da educação/formação profissional. Porém um dos pontos que considerámos que não
foi alcançado foi a oportunidade dos coordenadores de curso não terem tido a possibilidade de laraem com os tutores
das empresas/instituições onde os alunos se encontravam a realizar a sua formação em contexto de trabalho, isto uma
vez que as empresas referiram que devido ao dia a dia na empresa não seria possível esse tipo de contato direto, pois
iriam dificultar a sua operacionalização e a necessidade de uma pessoa que falasse inglês, tendo sido optado a
comunicação através da empresa intermediária. Algo que excedeu as expetativas quer dos beneficiários quer da
escola, foi o facto dos alunos terem sido distribuídos por várias famílias de acolhimento escolhidas pela Berlink, o que
lhes permitiu terem um melhor conhecimento social e cultural alemão, além de terem divulgado os costumes e hábitos
portugueses às mesmas, os alunos manifestaram que o desenvolvimento das relações inter-pessoais foi fantástico, e
que até hoje mantém contato comas famílias.

If relevant for your project, did you use Erasmus+ online platforms (e.g. EPALE, School Education Gateway, eTwinning) for
the preparation, implementation and/or follow-up of your project?
Em relação a esta situação, gostaríamos de realçar que no momento de candidatura, pensámos que estas plataformas
seriam úteis para o nosso projeto, contudo não existiu necessidade para a sua utilização, nem no período de
preparação, implementação pois foi utilizado uma plataforma BING BANG da empresa ETN group e Berlink, que foi
utilizada de uma
simples, clara e concisa.

How did the participating organisations contribute to the project? What experiences and competencies did they bring to the
PT
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A escola Profissional de Cuba contribuiu da seguinte forma:
- incentivar os alunos em projectos internacionais
- incentivar os alunos para melhorar competências linguísticas
- incentivar os alunos para um melhor desenvolvimento pessoal
- incentivar os alunos para melhorar as competências técnicas a nível nacional e internacional
- incentivar as famílias para a compreensão da importância deste tipo projecto e as mobilidades internacionais
- dotar a região com melhores profissionais
- contribuir para a desmistificação dos projectos internacionais a nível interno
- incentivar a direção, diretores de curso, diretores de turma e professores a participarem e a envolverem-se nos
projetos internacionais, o que já se provou ter sido bastante positivo, pois na candidatura 2020 a outro ka102, o
presidente de direção, a diretora pedagógica e o coordenador de curso de técnico profissional de desporto solicitaram
um job shadowing dentro das suas áreas;
- demonstrar que embora a escola tenha uma dimensão pequena pode mudar mentalidades a nível interno e externo
- dotar os alunos de diversas competências técnicas a nível internacional
- dotar a escola de experiências internacionais que sejam reconhecidas z nível regional, nacional e internacional.
A Berlink enquanto empresa intermediária e na escolha das entidades de estágio:
- organização de todo o o processo burocrático em Berlim, contratação de empresas/instituições, colaboração com a
nossa escola em todos os aspecto formais e imprescindíveis para o sucesso deste protejo.
- contribuição para a internacionalização da escola
As empresas/instituições de acolhimento dos alunos portugueses:
- nas empresas já referidas na mobility tool e neste relatório final
- dotar os nosso alunos de conhecimentos técnicos
- contribuir para a sua formação pessoal/profissional em território estrangeiro
- conhecer/aperceber dos conhecimentos técnicos adquiridos em Portugal e compará-los com os alemães
Para as famílias de acolhimento durante a estadia:
- conhecer a cultura e costumes portugueses
- porporcionar um verdadeiro ambiente familiar alemão para os nossos alunos
- desenvolvimento de laços de amizades

How did the participating organisations communicate and coordinate?
A escola durante o período de candidatura e após aprovação do projeto manteve sempre o contato com a empresa
intermediária Berlinka, através de email e via telefónica. Foi ainda necessário registar todos os dados da
mobilidade/por aluno numa plataforma que o grupo ETN criou, intitulada BigBang onde foi necessário inserir por parte
do coordenador os seguintes dados: gerais: titulo do projecto; numero de projeto; duração; data de chegada; data de
partida; data de inicio e terminus da formação em contexto de trabalho; sectores de aprendizagem;numero de
participantes e acompanhantes, identificação geral da instituição para elaboração de contrato e dados de pessoa
acompanhante. Por aluno foi inserido os seguintes dados: nome do participante, data de nascimento, numero de
cartão de cidadão, numero fiscal, numero de telemóvel, morada, necessidades especiais, alergias, necessidades
médicas; foi ainda solicitado e inserido os dados de uma pessoa de contacto para emergências além da escola, onde
solicitaram os seguintes dados: nome e contactos telefónicos e de email. Foram também digitalizados e inseridos na
plataforma o currículo dos alunos e cópia do cartão de cidadão. Na BigBang também foram inseridos todos os dados
sobre os voos de partida e de regresso, nomeadamente, numero de voo, aeroportos e horários.
Durante todo o período existiu um contato constante com a empresa intermediária Berlink de forma a que a progressão
de todas atividades fossem cumpridas.
Em relação às empresas que foram parceiras e receptoras dos beneficiários para a formação em contexto de trabalho,
nunca mantiveram contato direto com a nossa escola como inicialmente foi descrito em sede de candidatura, pois foi
considerado que sempre que existisse necessidade de adaptação de currículo ou situação anómala, a empresa
intermediária seria avisada e posteriormente a nossa escola. Em relação a esta situação, o professor acompanhante
durante as reuniões/entrevistas em Berlim, dos alunos nessas empresas/instituições concordou com os representantes
das mesmas que seria a forma mais fácil para todos, alunos, empresas, escola e empresa intermédia. Sendo assim
foram formados 4 canais de comunicação no projecto; Escola – Berlink; Empresas-Berlink, Alunos-Berlink – Escola e 1
canal de comunicação informal escola e alunos sendo que foi muito importante, pois sempre que foi necessário os
coordenadores de curso e coordenador de projecto obtinham informações sobre diversos aspetos da mobilidade com
os alunos. Deve-se referir que o Berlink nunca tomou qualquer decisão sem primeiro consultar a escola.
O coordenador de projeto manteve ainda um canal de comunicação com os pais dos alunos de forma a perceber como
as famílias se sentiam e como estavam a reagir os alunos durante a mobilidade. Felizmente que durante todo o período
não houve nada grave a resolver.

How did you choose the hosting organisations?
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A Escola Profissional de Cuba, quando elaborou a candidatura decidiu estabelecer uma parceria com a empresa
intermediária, Berlink, que pertence ao “ETN GROUP”, e que conhece desde 2017 e que colocou 12 alunos em Itália –
Rimmini e os resultados dessa parceria foram bastante positivos quer para os beneficiários que a para nossa escola e
comunidade escolar. Com parceria da Berlink,um dos primeiros passos foi elaborar o Memorandum Of Understanding
entre as duas instituições de acordo com o perfil dos cursos Profissionais que se pretendiam incluir no projeto,
nomeadamente: Técnico de Audiovisuais, Técnico de Auxiliar de Saúde,Técnico de Desporto e Técnico de Apoio à
Infância e Psicossocial. Sendo assim, a empresa Berlink, em Berlim e de acordo com o que se encontrava
estabelecido inicialmente, foi a responsável pela escolha das empresas/instituições em que os benificiários
desenvolveram a sua formação em contexto de trabalho. É de referir que as empresas/instituições escolhidas
inicialmente em sede de candidatura sofreram algumas alterações, por uma questão de disponibilidade das mesmas
(desde a candidatura até ao inicio da mobilidade), contudo os alunos foram de igual forma colocados em empresas
similares. O coordenador do projeto inseriu na plataforma Mobility Tool os dados de todas as instituições/empresas que
colaboraram no projeto Erasmus + e que assinaram o certificado de Formação em Contexto de Trabalho.

Did the project involve an organisation that fulfilled the role of an intermediary as it is described in the Programme Guide?
Yes
Please indicate which organisation was an intermediary.(multiple selection possible)
BERLINK ETN GMBH
How did the intermediary organisation help to organise the activities in your project?
A Entidade intermediária Berlink, foi responsável por escolher as empresas que melhor se adequavam ao perfil técnico
dos alunos e os seus currículos vitae, tendo a mesma enviado logos os seus nomes e webpage em sede da
candidatura, para que os alunos após seleção pudessem observar e colocar questões, se necessário antes do inicio da
mobilidade em Berlim. A Berlink, organizou igualmente, os transfers, contratou o alojamento, tratou dos transportes
locais, apoiou os alunos sempre que necessário para resolver problemas quer pessoais quer a nível de estágio na
empresa/instituição, acompanhou os alunos, assim como o coordenador de projeto, nos dias das entrevistas, realizou
atividades culturais em Berlim em conjunto com outros alunos de outras nacionalidades que também se encontravam
em projetos similares. Resolveu situações relacionadas com estágio e o processo de integração do aluno nas mesmas.
Foi responsável por toda a documentação legal em Berlim, procedeu ao preenchimento dos relatórios de avaliação em
conjunto com as empresas/instituições, assim como o preenchimento de todos os certificados de estágio exigidos pelo
Erasmus+. Manteve sempre o contato quer por telefone quer por email com o coordenador em Portugal.
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5. Project Management
If you have implemented ErasmusPro mobilities as part of your project, please include information about them in your
answers.
How did the participating organisations manage practical and logistical matters (e.g. travel, accommodation, insurance,
safety and protection of participants, visa, work permit, social security, mentoring and support, preparatory meetings with
partners etc.)?
A Escola Profissoional de Cuba, no que diz respeito a este ponto, tratou dos seguintes itens: elaboração dos curriculos
dos alunos em inglês em sala de aula, elaborou as autorizações para os alunos menores apresentarem no notário e
reconhecer a assinatura dos pais; contratualização dos seguros necessários com a Caixa de Crédito Agricola e a
Aliaanz (tendo de imediato enviado para a empresa intermediária Berlink); solicitou aos alunos que se dirigissem à
Sugurança Social para obterem Cartão Europeu de Seguro de Doença;preencheu todos os dados necessários
referentes aos alunos nas plataformas OLS, Mobility Tool, Europass e Big Bang (plataforma desenvolvida pelo grupo
ETN, da qual a empresa intermediária faz parte). Organizou o transporte de Cuba – Lisboa – Cuba, a compra dos
bilhetes de avião Lisboa – Berlim – Lisboa; reuniões com os encarregados de educação (sempre com a presença da
diretora pedagógica da escola), numa primeira fase para explicar o projeto e informar que os educandos tinham sido
selecionados para o mesmo, e pedir autirização formal para assinar a autorização para participação no projeto, numa
segunda fase realizou-se outra reunião para informar sobre toda a logística antes, durante a mobilidade igualmente
sobre o regresso, nessa mesma reunião o coordenador leu os contratos que os beneficiários deviam assinar e
explicou-os, tirando todas as dúvidas que foram apresentadas, foi ainda explicado aos encarregados de educação e
beneficiários, que a escola iria fazer 3 tranches para as contas bancárias evitando os alunos gastassem tudo nas
primeiras semanas, como aconteceu nos primeiros projetos Leonardo da Vinci que a escola realizou.
A Berlink, organizou os transferes do aeroporto para os alojamentos, adquiriu os passes dos transportes públicos em
Berlim para os alunos durante toda a mobilidade, organizou o alojamento para os alunos (em famílias de acolhimento)
e professor acompanhante (hotel), elaborou contratos de responsabilidade entre a Berlink e o beneficiário. Os alunos
tiveram oportunidade de participar em atividades culturais ao fim de semana, com outros alunos Erasmus+ de outros
países que também se encontravam em colaboração com a Berlink.
A Berlink realizou uma reunião geral no primeiro dia de chegada com o o professor acompanhante e os alunos, com o
objetivo de esclarecer as duvidas que ainda existiam , nomeadamente as questões práticas do dia a dia, tais como
transportes públicos, loalização da instituições, entre outros. As tutoras da Berlink, acompanharam o coordenador e
todos os alunos nos primeiros dias de entrevista na empresa/instituição e posteriormente foram organizadas reuniões
de acompanhamento quinzenais com os alunos para ver o seu desenvolvimento, e informar o coordenador em
Portugal sobre a monotirização e resultados das mesmas.
No que diz respeito à preparação para a formação em contexto de trabalho foi logo decedida em sede de candidatura
de acordo com os conteúdos programáticos do diversos cursos técnicos profissionais que foram envolvidos (através de
Memorandum of Understanding).
A Berlink.participou de forma ativa em todo o processo de burocrático de contratualização entre as diversas partes, ao
ter preenchido todos os dados das empresas /instituições envolvidas e os alunos, de forma a recolher todas as
assinaturas e carimbos das mesmas, assim como o processo de avaliação dos mesmos em Berlim.

How were quality and management issues (e.g. setting up of agreements with partners, learning agreements with
participants, etc.) addressed and by whom?
Em relação a este ponto o coordenador do projeto durante a sede de candidatura, depois de uma reunião com a
direção da escola foram defenidos os cursos que deveriam participar no mesmo, sendo que foram selecionadas turmas
de 2º e 3º ano devido a terem formação em contexto de trabalho inseridas no plano de formação, após a validação em
reunião conselho pedagógico, o coordenador do projeto reunio com os respetivos coordenadores de cada curso para
lhes pedir perfil dos cursos e o que seria necessário desenvolver na formação em contexto de trabalho em Berlim.
Após esta fase e através de contatos (via email e telefone) realizados com a empresa intermediária Berlink foi
desenvolvido um Memorandum of Understanding, onde foram colocados os conteúdos e técnicas a desenvolver
durante o período de mobilidade, já durante esse período a escola foi informada dos nomes das potenciais empresas
que poderiam aceitar os nossos alunos o que foi bastante positivo, porque houve possibilidade de todos os
coordenadores terem acesso aos websites e tecerem as suas opiniões. No que diz respeito aos alunos após a sua
seleção os diversos coordenadores de curso informaram de forma geral o que deveria ser desenvolvido nas
empresas/instituições alemãs. Todo este processo inicial foi claramente um ponto vantajoso para o arranque do
projeto após a sua aprovação, pois após alguns arranjos iniciais, foi possível dedicar tempo aos alunos na sua
preparação de uma forma mais fácil.

How did you assess the extent to which your project has produced the anticipated results and reached its objectives?
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A escola pode referir que os resultados do projeto foram muito positivos para os alunos e para a escola, no que diz
respeito aos alunos que participaram no projeto, desenvolveram novas capacidades técnicas, melhoria de
competências linguísticas, uma aumento de auto-estima e uma nova visão sobre a forma de estar e ser na União
Europeia. Dos 14 alunos que participaram neste projeto 1 já concluiu o seu curso profissional com sucesso, sendo que
o mesmo se encontra a trabalhar numa pequena empresa de Audiovisuais em Lisboa, os restantes alunos
encontram-se este ainda a realizar o 3º ano do curso. Podemos referir que as classificações obtidas pelos mesmos, em
formação em contexto trabalho, em empresas/instituições em Berlim tiveram um média quantitativa de 18 valores,
sendo que a escola após os mesmos realizarem a FCT no terceiro período pretende comparar os resultados obtidos
com os da Alemanha.
È importante que referir que os alunos após o estágio em Berlim melhoraram o seu comportamento e responsabilidade
em contexto de sala de aula, sendo que apresentaram uma maturidade completamente diferente, outro aspeto que os
professores referiram foi em relação à forma como os mesmos ajudaram os colegas com mais dificuldades em
trabalhos de áre técnica melhorando a forma de cooperação nas turmas.
Em relação à escola e devido à divulgação que se faz em relação a este tipo de projecto e outros projetos Erasmus+,
tornou-se também num aspecto atractivo para os alunos se inscreverem na mesma, pois um dos objectivos da escola
é proporcionar anualmente a um maior número possível de alunos uma mobilidade transnacional. Em relação aos
professores e coordenadores de curso, verificou-se a sua opinião sobre os projetos internacionais não são uma
“agência de viagens” mas sim algo de extrema importância para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos,
sendo que e como já referimos anteriormente a própria direção da escola e um diretor de curso decediram
candidatar-se a um job shadowing em diferentes países, tais como Malta, Grécia e Polónia, de acordo com as suas
áreas escolares.

Please describe any problems or difficulties you encountered during the project and the solutions applied.
Em relação a este ponto não existe nada a destacar. O único desvio em relação ao que estava planeado em sede de
candidatura, foi em relação aos alunos técnicos de Desporto que preferiram após uma semana de se terem
candidatado, desistiram todos, uma vez que estavam no 3º ano de formação e ao realizar o estágio em Portugal: em
clubes desportivos, clubes aventura e ginásios privados, foram informados que tinham todos a possibilidade de ficarem
a trabalhar durante o período de verão após terminarem a formação em contexto de trabalho. Para colmatar esta
situação a escola socorreu-se da listagem de alunos suplentes dos diferentes cursos já referidos em outras questões.

How were monitoring and/or the support of participants carried out during the activities?
Na escola a monitorização foi realizada pelo coordenador do projeto e os diretores de curso de cada uma das áreas de
formação envolvidas no mesmo, sendo que antes da partida dos alunos, realizaram um primeiro contato com a
intenção de verificar se existia a necessidade de realizar algum ajuste inicial, o qual não foi necessário, a Berlink
informou sempre a escola, sobre a evolução do programa de trabalho previamente estabelecido, este contato foi
realizado via e-mail e/ou telefone. Os coordenadores de curso da escola, assim como o coordenador de projeto
contataram diretamente os alunos quando estavam em formação de forma informal com o intuito a verificar a
satisfação pessoal e técnica em relação à mobilidade, sendo utilizado o facebook (ferramenta vulgarmente utilizada
pelos alunos) mensager e via telefónica. Os alunos fizeram um registo diario das atividades desenvolvidas nas
empresas em impressos próprios de forma a conseguirem analisar a sua progressão e atividades desenvolvidas.
A empresa Berlinka realizou um trabalho de monotorização in loco com os alunos e as empresas/instutições que
participaram no projecto, uma vez que se encontravam no local geográfico e conheciam de forma aprofundada as
mesmas por terem sido parceiras, em outros projetos Erasmus+ com outros países, sempre que foi necessário a sua
intervenção a nível pedagógico ou o cumprimento do que estava estabelecido inicialmente, realizaram todos os
esforços para que os benificiários tivessem um bom programa de estágio, corrigindo de forma clara os desvios.
Deve-se referir que sempre que existiu problemas a nível prático, com os nossos alunos durante a formação, as
técnicas responsáveis entraram em contato com o coordenador de projecto quer a nível de email, quer a nível
telefónico, o qual a nossa escola ficou bastante grata por não ter sido descurado qualquer situação menos positiva,
pois a forma de colaboração das equipas é de extrema importância para uma boa execução do projeto e uma mais
valia para os alunos em causa. É igualmente importante referir que a presença do coordenador de projecto ter tido a
possibilidade de ter conhecido as empresas/instituições, os gerentes, os tutores locais e o espaço físico, durante o
período de integração, revela ser um ponto forte deste tipo de projeto.

What were the most relevant topics addressed by your project?(multiple selection possible)
Abandono escolar precoce/combate ao insucesso escolar
Cidadania Europeia, Consciencialização para a Europa e para a Democracia
Igualdade de género/igualdade de oportunidades
In case the topics chosen are different from the ones in the application, please explain why.
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In case the topics chosen are different from the ones in the application, please explain why.

5.1. Preparation of Participants

If you have implemented ErasmusPro mobilities as part of your project, please include information about them in your
answers.
What kind of preparation was offered to the participants (e.g. task-related, intercultural, risk prevention etc.)? Who provided
such preparatory activities? How did you assess the level of usefulness of such preparatory activities? (Note: For linguistic
preparation, please provide information in the next section).
A Escola Profissional de Cuba organizou durante o primeiro e segundo período escolar da seguinte forma: Preparação
Pedagógica: os alunos foram motivados para desempenharem bem as suas qualidades técnicas nas empresas
acolhedoras, e sensibilizados para a importância da grande responsabilidade que iriam ter, ao irem representar o seu
país, escola e curso, consciencializando-se que é de vital importância manter um nível de comportamento, assiduidade
e aplicação dos conhecimentos técnicos de uma forma positiva. No que diz respeito aos conteúdos programáticos a
abordarem e a desenvolver na empresa, contaram com a ajuda dos coordenadores de curso e docentes da área
técnica que os ajudaram sempre que necessário via e-mail/mensager. Preparação Cultural: Os beneficiários
inicialmente tiveram um primeiro contato com a cultura e sociedade do país e região de acolhimento, nas aulas de
Área de Integração onde puderam realizar pesquisas a nível cultural, social e económico e geográfico. Posteriormente
foram enviados os currículos europeus de cada um dos beneficiários, para a Berlink e empresas para análise dos seus
perfis, algumas empresas solicitaram aos alunos de apoio à infância e portofólios das atividades realiazadas em
Portugal. As diretoras de curso de Apoio à Infância, Auxiliar de Saúde e Psicossocial, solicitaram a infantários e um lar,
dos concelhos de Cuba e de Vidigueira, que o seus alunos (que nunca tinham feito FTC) realizassem um mini
pré-estágio de forma a irem melhor preparados para Alemanha, o que foi bastante positivo. No que diz respeito ao
aluno de 3º ano do curso de Audiovisuias não foi necessário fazer essa, preparação uma vez que o mesmo já tinha
realizado 300 horas de FCT no ano anterior. Em relação à prevenção de riscos o professor de Higiene e Segurança no
Trabalho existente na escola, desenvolveu uma formação informal para os alunos, relacionada com os riscos e
cuidados a ter ao viajar para o estrangeiro e outra em relação aos riscos/prevenção no local de trabalho. Os alunos
ainda tiveram duas sessões com a psicóloga da escola com objectivo de de compreenderem e resolverem os seus
anseios a forma de os colmatar, usando métodos que apelaram à vivência de situações utilizando jogos de papéis,
simulando práticas e ainda transmitindo ferramentas de análise que permitiram uma abordagem a outras culturas de
forma moral e cultural.

5.2. Linguistic Preparation
Did you use parts of the 'organisational support' grant for the linguistic preparation of participants involved in the project?
No
Online Linguistic Support: Please indicate what part of the licences you assigned, including both the licences for
assessment and the course licences themselves. Please comment on the length of time the participants used the OLS
course and how you encouraged them to use OLS.
No que diz respeito à plataforma OLS, os 14 beneficiários do projecto, reuniram-se com o coordenador do projecto no
inicio de 2019, para iniciarem ao mesmo tempo, o curso linguístico de alemão no laboratório de informática, com o
intuito de explicar ao grupo a ferramenta que iriam utilizar e o seu objectivo. Nesse mesmo dia realizaram o teste inicial
de forma a saberem em que situação se encontravam. Os alunos forma motivados para a utilização da plataforma,
sendo que foi sempre referido a sua utilização seria de extrema importância para a aprendizagem da língua estrangeira
que iriam utilizar durante o estágio. No que diz respeito ao curso de alemão, os alunos não o realizaram em período de
horário escolar (sendo que foi da inteira responsabilidade individual), no entanto o coordenador do projeto informou-os
várias vezes que deveriam continuar a fazê-lo em casa e mesmo durante o período de estágio), sendo que também os
aconselhou a baixar a aplicação para o telemóvel. Em paralelo à participação na OLS, os alunos tiveram 20 horas
complementares da língua estrangeira alemã em horário pós laboral, de forma a reforçar a mesma, sendo que o
professor da escola se voluntariou para ajudar os beneficiários de forma gratuita.

5.2.1. Participant Self-evaluation Language learning
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Indicator
Do you feel you have improved your skills in the main language used during your mobility
activity?

PT

% of learners answering
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6. Activities
6.1. Overview of Activities

Activity Type
Short term mobility of VET learners
Total

Number of Participants*

Number of Accompanying Persons

Total Number of Participants and Accompanying Persons

14

1

15

14

1

15

* Note: Accompanying persons are not considered participants in mobility activities and are counted separately.
If relevant, please describe and explain any changes between the activities you planned at application stage and those finally implemented.

6.2. Overview of Mobility Flows

Calculated
Duration
(days)

Interruption
Duration
(days)

Duration
of the
Mobility
Period
(days)

Out of Total
Travel
Days

Non-Funded
Duration
(days)

Funded
Duration
(days)

Activity
Type

Flow
No.

Sending
Country

Receiving
Country

Host
Type

Short
term
mobility of
VET
learners

1

Portugal

Alemanha

Company

4

0

4

2

0

6

2000 2999 km

0

Short
term
mobility of
VET
learners

2

Portugal

Alemanha

Company

63

0

63

2

0

65

2000 2999 km

Total

67

0

67

4

0

Distance
Band

71

Total no. of
Participants*

Participants
with Special
Needs

Accompanying
Persons

Apprentices

Participants
with Fewer
Opportunities

Recent
Graduates

0

0

0

0

1

14

0

14

0

0

0

14

0

14

0

0

1

* Note: Accompanying persons are not considered participants in mobility activities and are counted separately.

6.3. Overview of Participants

Out of Total
Activity Type

Host Type

Total Number of Participants*
Participants with Special Needs

Short term mobility of VET learners

Company

Total

PT

Participants with Fewer Opportunities

Apprentices

Recent Graduates

14

0

0

14

0

14

0

0

14

0
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* Note: Accompanying persons are not considered participants in mobility activities and are excluded from the count.

6.4. Participants' Profile
Please describe the background and profile of the participants (age, gender, professional profile, field of study, etc.) that have been involved in the project and how these participants were selected.
Em relação a este ponto a escola selecionou alunos oriundos de um meio socio económico mais baixo, pois este tipo de projeto é de extrema importância para que os mesmos tenham novas oportunidades e possam abri os seus horizontes e mudar os
seus comportamento a nível auto estima e motivação para a integração no mundo laboral. Os alunos são provenientes de diversas localidades pequenas aldeias e vilas do distrito de Beja,tais como: Ferreira do Alentejo, Baleizão, Ervidel, Cuba,
Semblana, Alvito e Santana. Foi ainda selecionada uma aluna de Cabo Verde, para integrar o projeto, embora a escola o tenha já feito em projetos Leonardo da Vinci, a aluna ficou completamente entusiasmada com a ideia e foi muito positivo para a
nossa comunidade oriunda de Cabo Verde, Moçambique e Guiné, pois por vezes e infelizemente alguns destes alunos tem ainda tendência quando chegam à escola em se refugiar nos grupos de pertença.
Sendo assim foram selecionados 14 alunos na totalidade, com idades compreendidadas entre os 16 e 20 anos. No que diz respeito ao género, foram selecionadas 9 alunas e 5 alunos. No que diz respeito às aréas de formação, selecionou-se do curso
Técnico de Audiovisuais (inscrição única): 1; do curso técnico Auxiliar de Saúde:7; do curso técnico de Apoio à Infância:5 e uma aluna de Psicossocial.
Os alunos foram selecionados através de um formulário que foi entregue aos diretores de turma e directores de curso, de forma a aplicar aos alunos interessados em participar no projecto. O formulário inclui diversos pontos para análise, tais como:
número de módulos em atraso; competências linguísticas; competências técnicas (Compreensão do trabalho pedido; Precisão e cuidado, Ordem e organização; Autonomia; Responsabilidade na realização de tarefas e conhecimentos dos materiais);
qualidades pessoais (Pontualidade, Responsabilidade, Apresentação/Postura; Comportamento; Interesse e Assiduidade); qualidades sociais (Adaptação a novos contextos sociais e culturais; Delicadeza/simpatia; Relacionamento com colegas;
Relacionamento com professores;Autonomia/Responsabilidade (fora de casa)) e interesse e disponibilidade para o curso na plataforma OLS e a 20 horas suplementares da língua alemã em horário pós – laboral.

6.5. Gender

Activity Type

Female

Short term mobility of VET learners
Total

Male

Undefined

9

5

0

9

5

0

Note: Accompanying persons are not considered participants in mobility activities and are excluded from the count.

6.6. Participants per Hosting Organisations' Country

Activity Type

Country of Hosting Organisation

Short term mobility of VET learners

Number of Participants*
Alemanha

14

Total

14

* Note: Accompanying persons are not considered participants in mobility activities and are excluded from the count.

6.7. Erasmus Pro Activities per Hosting Organisation

Hosting Organisation

Host Type
Total

Number of ErasmusPro Participants

Number of Advance Planning Visits
0

0

6.8. Participants' Feedback
Please give a summary of the feedback given by your participants, as well as any points for improvement and problems encountered. If you have implemented ErasmusPro mobilities as part of your project, please include information about them in your
answer.
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No que diz respeito a este ponto, os alunos de uma forma geral, referiram que tinha sido uma das melhores experiências da sua vida, pois a possibilidade de conhecer um novo país, uma nova cultura, assim como os conhecimentos adquiridos a nível
profissional. Referiram todos que gostariam de realizar novas mobilidades e que se tivessem oportunidade económica iriam voltar a Berlim para visitarem as todas as pessoas com quem desenvolveram novas relações pessoais, não só a nível
profissional como a nível de amizade. Devido a esta experiência positiva e após a disseminação na escola aos novos alunos, podemos referir que no projeto que candidatámos a seguir houve um aumento de número de interessados. Um dos alunos
do curso Técnico Auxiliar de Saúde que se encontrava a a fazer a sua formação numa instituição de idosos, foi convidado pela direção da mesma para realizar um contrato de trabalho, no entanto devido ao mesmo se encontrar no segundo ano de
curso, teve de rejeitar a proposta que era muito vantajosa.

6.8.1. Participant Report Submission Rate

Participant Report Submission Rate

Learners

Staff

%

%

6.8.2. Participant Satisfaction - Staff

Indicator

Participants satisfaction rate: Staff

How satisfied are you with your Erasmus+ mobility experience in general?

0,00 %

Note: the satisfaction rate represents the share of participants reporting their satisfaction level as "Very satisfied" or "Rather satisfied".
6.8.3. Participant Satisfaction - Learners

Indicator
How would you rate the support by sending institution?
How would you rate the support by hosting institution?

Participants satisfaction rate:
Learners

Participants satisfaction rate: Learners in short-term
activities

Participants satisfaction rate: Learners in ErasmusPro
activities

92,86 %

92,86 %

0,00 %

92,86 %

92,86 %

0,00 %

How would you evaluate the quality of training content at the receiving institution?

100,00 %

100,00 %

0,00 %

How would you evaluate the quality of teaching methods at the receiving institution?

100,00 %

100,00 %

0,00 %

How satisfied were you with the alignment of the courses/training abroad and the curriculum at the
sending institution?

100,00 %

100,00 %

0,00 %

How satisfied were you with the length of the study/training period?

100,00 %

100,00 %

0,00 %

92,86 %

92,86 %

0,00 %

How satisfied were you with your travel arrangements?

100,00 %

100,00 %

0,00 %

How satisfied are you with your Erasmus+ mobility experience in general?

100,00 %

100,00 %

0,00 %

How satisfied were you with your accommodation arrangements?

Note: the satisfaction rate represents the share of participants reporting their satisfaction level as "Very satisfied" or "Rather satisfied".
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7. Learning Outcomes and Impact
7.1. Learning Outcomes

Please describe, for each activity implemented, which competences (i.e. knowledge, skills and attitudes/behaviours) were
acquired/improved by participants in your project? Were these in line with what you had planned? If not, please explain.
You can use the results of the participants' reports as a basis for your description.
Os alunos que participaram neste projecto, tiveram a oportunidade de realizar a formação em contexto de trabalho em
empresas/instituições de acordo as suas áreas de formação, sendo que lhes foi possível aplicar de uma forma direta os
conteúdos programáticos adquiridos nas diversas disciplinas dos cursos respetivos, com um maior impacto nas
disciplinas da área técnica. Sendo que os resultados a nível da avaliação por parte das empresas foram bastante
satisfatórios ( a média de classificação foi de 18 valores), como tal conclui-se que os alunos realizaram de uma forma
bastante proveitosa a sua formação em contexto de trabalho, incrementando os seus conhecimentos técnicos e novas
aprendizagens. Em relação ao nível linguístico, o que os alunos mais referiram foi que a itenção de existir uma
preparação linguística antes de irem para o estrangeiro, e principalmente através de uma plataforma (OLS) não é
suficiente para a aprendizagem de uma nova língua, contudo foi referido que durante os 63 dias que estiveram em
Berlim o seu desenvolvimento linguistico a nível da língua estrangeira alemão e inglês superaram as suas espetativas,
sendo que conseguiram derrubar uma barreira que muitas das vezes os alunos tem em contexto de sala de aula. A
título de curiosidade, devemos informar que estes alunos durante o ano letivo posterior ao estágio, volutariaram a
participar de uma forma ativa em mais projetos internacionais Erasmus+ Ka201 e Ka229, quer incentivando os colegas
de outras turmas quer ajudando os professores no desenvolvimento de atividades locais na escola.
Em relação às competências pessoais e profissionais em contexto de trabalho europeu, na medida em que ao viverem
sozinhos num país estranho sem o suporte familiar que estão habituados permitiu aos mesmos que
obtivessem/desenvolvessem maior responsabilidade, autonomia, auto-estima,capacidade de organização ao gerir uma
casa, os seus horários,a gestão da bolsa financeira, bem como ainda lhes permitiu ganhar maior consciência do valor
da família, da escola e do ambiente que lhe é familiar, reforçando os valores de cidadania, quer a nível nacional quer
internacional. Ao integrar o mercado de trabalho, os alunos desenvolveram as suas capacidades ao nível da
colaboração, trabalho em equipa e convivência, promoção do inter-relacionamento, espírito de ajuda e de
solidariedade, pelo facto de os participantes se encontrarem num ambiente sócio económico diferente do seu. Para
todos os benificiários envolvidos foi uma oportunidade excelente, pois melhoraram em todos os aspetos após o seu
regresso.

7.1.1. Participant self-evaluation - Staff

% of participants answering
positively

Indicator
I have improved my career and employment opportunities

0,00 %

I have gained practical skills relevant for my current job and professional development

0,00 %

I have improved my knowledge of the subject I am teaching and/or my professional field

0,00 %

I have improved my awareness of methods for assessing and giving credit for skills or competences
acquired in formal and informal learning context

0,00 %

7.1.2. Participant self-evaluation - Learners

Indicator

% of participants answering positively

I believe that my chances to get a new or better job have increased

100,00 %

I improved my technical/professional skills and competences

100,00 %

I am more confident and convinced of my abilities

100,00 %

I am more able to cooperate with people from other backgrounds and cultures

100,00 %
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7.2. Recognition Received by Participants
Activity Type

Type of Certification

Number of Participants

Short term mobility of VET learners

Documento de Mobilidade Europass

14

Short term mobility of VET learners

Recognition at national level

14

Short term mobility of VET learners

Work certificate

14
Total

42

Have all the participants received formal recognition for having taken part in the activities?
Yes
Please describe, for each activity, the methods used to evaluate and/or assess learning outcomes (e.g. through reflections,
meetings, monitoring of learning outcomes, testing)?
Em relação a este ponto os alunos/beneficiários foram avaliados da seguinte forma:
Durante a mobilidade: foram avaliados diversos pontos e reconhecidos pelas empresas/instituições em suporte de
papel, assinados e carimbados, que mantemos nos nossos dossiês pedagógicos, sendo que os tutores das
instituições/empresas em Berlim analisaram e avaliaram os seguintes aspetos e atribuíram classificações quantitativas,
numa escala de 0-10 valores:
1 – Conhecimento
1.1-Teórico
1.2 – Prático
2 – Competências
2.1- Ritmo de trabalho
2.2 – Qualidade do trabalho
3 – Atitudes
3.1 – Iniciativa
3.2 – Cooperação e trabalho de equipa
3.4 – Pontualidade
3.5 – Responsabilidade
3.6 – Concentração
3.7 – Integração na empresa
4 – Aprendizagem
4.1 – Tarefas introduzidas no estágio
4.2 – Interesse pelas actividades
5 – Competências linguísticas
A escola após os relatórios enviados pela entidade intermediária Berlink, procedeu de forma quantitativa à classificação
final da formação em contexto de trabalho que é obrigatória para a conclusão de um curso técnico profissional de
acordo com o sistema educativo português.
Durante este ano letivo 13 dos alunos que continuam na escola e ainda se encontram a ser avaliados na área técnica
através da elaboração/conclusão da estrutura modular até abril de 2020, de referir que os alunos também ainda não
foram avaliados na formação em contexto de trabalho em Portugal, pois só irão iniciá-la no inicio de maio do corrente
ano. Sendo que só poderemos comparar os resultados em julho.

7.3. Impact
Please describe any impact on the participants, participating organisations, target groups and other relevant stakeholders
(including local, regional, national, European and/or international levels). In particular, describe the ways in which the
project improved the quality of the participating organisations' regular activities?
Este tipo de projeto possui um forte impacto nas organizações que os integram, em particular na nossa escola,uma vez
que é uma uma entidade formadora que não pode sobreviver somente em contexto regional, pois a sua
internacionalização é uma mais valia e ponto de referência para encarregados de educação, alunos e empresários, a
fim de dar resposta às necessidades e exigências de um ensino que se pretende intrinsecamente ligado ao mercado de
trabalho cada vez mais exigente. A integração em contextos europeus diversos é fundamental na preparação para
futuros quadros profissionais, em que se destaca a utilização de competências pessoais, profissionais e o uso de
línguas estrangeiras, valorizando, assim, o currículo pessoal e aumentando a sua capacidade de empregabilidade;
consciencialização dos métodos de ensino/trabalho bastante adequados às necessidades e expectativas das
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empresas.Para a comunidade representa uma mais valia, pois os alunos ao inscreverem-se e frequentarem a a nossa
esola têm em vista uma boa formação e a participação neste projetos, tornando-se uma vantagem competitiva em
relação a escolas similares.
A escola ao promover a ligação entre os conhecimentos teóricos adquiridos nas várias componentes de formação, em
cada um dos cursos, e a sua aplicação prática, melhorando as aptidões e competências dos jovens e promovendo a
aquisição de novas competências pessoais e profissionais em contexto de trabalho europeu. Do ponto de vista dos
formandos incluídos nas mobilidades, a sua participação numa experiência de mobilidade altera a sua perceção da
futura vida profissional, tornando-os mais conscientes da importância da aprendizagem de línguas estrangeiras e da
atualização de competências técnicas num contexto de aprendizagem ao longo da vida, contribuindo de forma decisiva
para um aumento da sua autoestima e incentivo à conclusão dos estudos, fator que assume especial relevância
considerando o contexto económico social desfavorecido da região onde vivemos. De acordo com o perfil profissional
dos participantes foi elaborado o plano de competências de cada aluno, em função do curso frequentado, foram
definidas atividades orientadoras do trabalho a desenvolver e das aprendizagens a aplicar, sendo que na sua maioria
os participantes relatam que tiveram oportunidade de experienciar, a nível técnico novas atividades ou aprofundar os
conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Por sua vez todos confirmam uma aquisição bastante positiva de
consciencialização profissional pela integração em equipas de trabalho da sua área e/ou multidisciplinares, bem como
uma maior autonomia, responsabilidade e autoestima, com reflexos na sua valorização pessoal e motivação para o
investimento na sua formação. Considera-se que a Mobilidade foi de extrema importância para estes alunos, dado que:
promoveu a ligação entre os conhecimentos teóricos adquiridos nas várias componentes de formação, em cada um
dos cursos, e a sua aplicação prática; comprovou que os conhecimentos adquiridos na escola são fundamentais para a
sua inserção profissional e ao realizar a mobilidade os participantes tiveram a possibilidade de melhorar as suas
competências/aptidões na área da formação profissional em que estudaram; promoveu a aquisição de novas
competências pessoais e profissionais em contexto de trabalho europeu; permitiu que os participantes conhecessem
uma realidade diferente da sua, na medida em que se trata de estudantes, na sua maioria, com dificuldades
financeiras e uma reduzida possibilidade de sair.
A escola ao apostar cada vez mais neste tipo de projetos Erasmus+, e devido à forte aderência de alunos e
professores aos mesmos, existiu a necessidade de ter neste momento dois coordenadores de projetos Erasmus+ de
forma a conseguirem satisfazer as necessidades existentes e principalmente dos novos alunos, que se matriculam na
nossa escola com intiutio de puderem participar neste tipo de projecto.

To what extent have the participating organisations increased their capacity to co-operate at European/international level?
3 - to a high extent

7.3.1. Participant Feedback on Institutional Impact

Feedback of staff mobility participants: how did the mobility impact the sending institution?
Indicator

% of participants answering
positively

Creating opportunities for me to share the knowledge acquired through my mobility activity with
colleagues

0,00 %

Using new teaching/training methods, approaches and good practices at my sending institution

0,00 %

Reinforcing a positive attitude of my sending institution towards sending more staff on teaching
assignments, job shadowing or training abroad

0,00 %

Strengthening the cooperation with the partner organisations in this project

0,00 %
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8. Dissemination of Project Results
Which results of your project would you like to share? Please provide concrete examples.
A escola pretendeu proporcionar um valor acrescentado aos alunos, professores e própria instituição, nomeadamente
para a sua educação e formação. Sendo assim os resultados que se pretendem divulgar são os mesmos que foram
detetados em sede de candidatura
Alunos
A nível desenvolvimento pessoal/social/cultural
- a importância de conhecer uma nova cultura in loco
-compreender melhor a Europa e aprenderem a situar-se dentro dela, usufruindo de todas as possibilidades que lhes
oferece;
-interiorizar que são cidadãos nacionais, mas também europeus;
-aumentar a sua capacidade crítica através do contacto com uma cultura diferente e distante da sua;
-reforçar a sua capacidade de se adaptar a novas situações, quer sejam sociais, culturais ou profissionais;
- aumentar a sua auto-estima;
- estimular a mobilidade dentro da União Europeia;
- compreender o mercado europeu
A nível desenvolvimento de competências linguísticas:
-o reconhecimento para a aprendizagem de novas línguas estrangeiras, nomeadamente o italiano;
-o reforço que foi efetuado através das competências linguísticas dos alunos;
A nível desenvolvimento de competências técnicas:
-demonstrar que a prática, os conhecimentos e competências adquiridas ao longo da frequência do curso nos mais
diversos domínios e em situação de formação de contexto de trabalho, são uteis e tem aplicabilidade nas
empresas/instituições, no dia a dia do mercado laboral nacional e internacional.
-aprender novas formas de saber fazer, em cada uma das áreas técnicas de cada -Curso;
-reforçar ou adquirir competências técnicas inovadoras, a fim de facilitar a capacidade de inserção dos alunos a nível
profissional, não só numa perspetiva local, regional, nacional, mas também internacional;
Em relação aos coordenadores de curso da escola:
- implementação de novas metodologias, através de contato com outras realidades diferentes das portuguesas.
A escola que devido ao projeto tem um reconhecimento internacional e que consegue captar mais alunos para a sua
própria existência.
Os encarregados de educação que valorizaram todos os esforços das entidades envolvidas e que reconheceram que
os os seus educandos tiveram uma boa experiência a nível internacional.

Please describe the activities carried out to share the results of your project inside and outside participating organisations.
What were the target groups of your dissemination activities?
A escola divulgou o projeto em diversos midia a nível regional, através do facebook da escola realizando diretos com
os alunos, e exibindo textos e fotos da formação em contexto de trabalho em Berlim, por sua vez o a Berlink realizou as
mesmas atividades a nível internacional e através de seminários que realiza todos os anos em diversos países
europeus. Foram elaborados folhetos/flyers em que a escola aproveita para distribuir quando se desloca para feiras e
certames, de forma a conseguir publicitar os seus projetos internacionais com o intuito de cativar alunos para os novos
ciclos de formação e demonstrar que tem um ensino competitivo e interesse pela internacionalização. Contudo um dos
pontos mais fortes a nivel de disseminação é a visita às escolas nos meses de maio e junho, pois é nesse momento
que os nossos alunos podem explicar a importância deste tipo de projecto cara a cara com outros de outras escola, e
de certa forma conseguem convece-los que ao resistir a uma mobilidade internacional se encontrarão em desvantagem
a nível pessoal e profissional, este tem sido um das formas mais profícuas da nossa disseminação, pois os resultados
verificam-se no aumento de número de alunos a matricular-se na nossa escola e a questionar os professores sobre a
inscrição nos projectos internacionais. O coordenador de projecto sempre que possível através dos Ka201 e Ka229,
que a escola tem desde 2018, nas reuniões com os outros países faz a divulgação do KA101, no ano passado uma
das escolas parceiras situada na Polónia, em Katowice conseguiu ter uma candidatura aprovada para os seus alunos,
sendo que o coordenado da nossa escola enviou uma das suas candidaturas onde teve sucesso, para orientação e
cooperação.
A nível interno os alunos no inicio de cada ano letivo apresentam as suas experiências internacionais, nas turmas do
diversos cursos da escola, o coordenador de projecto apresenta sempre os resultados em conselho pedagógico onde
se conta com a presença da direcção da escola, os diretores de turma, diretores de curso e psicóloga e representante
dos funcionários. Como a nossa escola pertence à Câmara Municipal de Cuba, a informação sobre o projecto foi
apresentada de forma oficial como um das atividades da escola na Assembleia Municipal, onde todos os
representantes concordam que este tipo de iniciativa e que deve continuar, pois consideram que a internacionalização
dos alunos é uma mais valia para o mercado de trabalho que cada vez mais está competitivo. Podemos ainda informar
que devido ao termos iniciado o processo de EQAVET este ano letivo, que nas reuniões com outras escolas
profissionais, demonstramos que tínhamos projectos Erasmus+ na escola, sendo que os auditores solicitaram que
fossem criados registos de todos os projectos e que se manifestassem as evidências dos mesmos. Os resultados dos
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fossem criados registos de todos os projectos e que se manifestassem as evidências dos mesmos. Os resultados dos
projetos internacionais vão ainda ser apresentados no conselho consultivo da escola em maio do corrente ano, onde
estarão várias instituições da região Alentejo.

Please explain how the participants have shared their experience with peers inside or outside your organisation.
Os alunos durante o período de mobilidade estiveram sempre a divulgar os momentos profissionais, culturais e sociais
em Berlim através do Facebook pessoal e Instagram, no seu regresso a Portugal e consequentemente à vila de Cuba
e escola profissional, não lhe foi possível qualquer disseminação internamente por as aulas terem terminado, no
entanto no inicio do novo ano escolar os alunos falaram informalmente sobre as suas experiências internacionais em
Berlim, de uma forma bastante positiva que se verificou no aumento de alunos interessados e a inscreverem-se nos
diversos projetos Erasmus que a escola tinha em 2019. Estes alunos foram ainda convidados para participar nas
diversas acções de divulgação que a escola fez/faz através da participação em feiras e certames de forma a angariar
alunos para o próximo ano letivo (trabalho árduo para uma escola pequena de provincia e que tem várias escolas
públicas que não o precisa de fazer para obter alunos), sendo que os alunos tiveram oportunidade de divulgar as suas
experiências internacionais. Outra da ações que a escola desenvolve todos os anos em Maio e Junho é visitar as
escolas básicas da região de Beja para divulgar os cursos e os projectos escolares, dos quais os projectos Erasmus +
são um ponto forte/atrativo para os alunos de 9º ano, pois a forma como veem os colegas expressarem-se sobre a
experiência internacional vivenciada, deixa-os muito interessados, sendo que quando se inscreveram na escola,
começaram logo a perguntar como se podiam inscrever nest tipo de projecto. Podemos ainda referir que foi feita
dissiminação in loco nas seguintes escolas da região: Vidigueira, Amareleja, Pias, Serpa, Alvito, Cuba, Colégio de
Beringel e Castro Verde. Deve-se referir que as grandes escolas nos últimos anos, não nos possibilitam qualquer tipo
de intervenção perante os seus alunos por uma questão de concorrência (ensino profissional), sendo que através do
processo normal de oferta formativa e divulgação de projectos está a ser intensamente dificultada, quer a nível de sala
de aula, quer a nível de espaço escolar. A nossa escola devido a essas situações optou por divulgar/dissiminar todas
as experiências nacionais e internacionais de forma online através dos midia mais utilizados pelos jovens, que são o
nosso maior objetivo.

Did you use the EPALE online platform to disseminate the results of your project? If yes, please explain how.
Não
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9. Budget
9.1. Budget Summary
Exceptional Costs
for Expensive
Travel

Travel

Activity Type

Total

Granted

Reported

Granted

Reported

5,400.00

5,400.00

0

0.00

Individual Support

Exceptional Costs

Granted

Reported

Granted

Reported

Granted

Reported

55,326.00

55,326.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total
Amount
Granted

Total
Amount
Reported

60,726.00

60,726.00

OS Reported

OS Granted
No. of Participants*
Organisational Support:

Special Needs
Support

4,900.00

Total Amount (Calculated)
14

4,900.00

Total Amount (Adjusted)
4,900.00

* Note: Accompanying persons are not considered participants in mobility activities and are not counted for the purpose of calculating Organisational Support.

Exceptional Cost Guarantee:

0.00

Granted
Linguistic Support:

Reported
0.00

0.00

9.1.1. Project Total Amount

Project Total Amount Reported

65,626.00

Please provide any further comments you may have concerning the above figures

9.2. Travel
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Flow
No.

Activity Type

Country of
Origin

Country of
Destination

Distance
Band

Amount per
Participant

Total Number of Participants and
Accompanying Persons

Exceptional Costs for
Expensive Travel

Total
Amount

Short term mobility of
VET learners

1 Portugal

Alemanha

2000 - 2999
km

360.00

1

0

360.00

Short term mobility of
VET learners

2 Portugal

Alemanha

2000 - 2999
km

360.00

14

0

5,040.00

Total

0.00

5,400.00

9.3. Exceptional Costs for Expensive Travel
This section doesn't apply for this project

9.4. Individual Support

Participants
Activity Type

Flow
No.

Country of
Destination

Funded Duration
per Participant
(days)

Total
Amount

Accompanying Persons

No. of Participants
(excluding
accompanying persons)

Amount per
Participant

Funded Duration per
Accompanying Person
(days)

No. Of
Accompanying
Persons

Amount per
Accompanying
Person

Short term
mobility of
VET learners

1

Alemanha

0

0

0.00

6

1

768.00

768.00

Short term
mobility of
VET learners

2

Alemanha

65

14

3,897.00

0

0

0.00

54,558.00

Total

55,326.00

9.5. Linguistic Support

Please enter the number of OLS licenses used by your participants (Group 1 languages).
No. of used OLS Licenses for Online Linguistic Assessment
14
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No. of used OLS Licenses for Online Language Courses
14
Language Group

No. Of Participants for Linguistic Preparation

Languages for which a linguistic preparation grant is requested
Total

Amount per Participant

Total Amount

0

150.00

0.00

0

Total

0.00

Did you include in the grant agreement with your learners the optional Article 6.3 "the payment of the final instalment of the financial support is subject to the submission of the
compulsory online assessment at the end of the mobility"?
No

9.5.1. Online Linguistic Support for refugees

If relevant, please enter the number of OLS licences used by refugees within the framework of the initiative "Online Linguistic Support for refugees" (as indicated in the OLS
Management System):
No. of used licences for Online Linguistic Assessment
0
No. of used licences for Online Language Courses
0

9.6. Special Needs Support
This section doesn't apply for this project

9.7. Exceptional Costs
This section doesn't apply for this project
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10. Closing remarks
Please provide any further comments you might wish to make to the National Agency or the European Commission on the
management and implementation of Erasmus+ projects under the Key Action "Learning Mobility of Individuals".
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11. Annexes
additional documents that are mandatory for the completion of the report;
Please note that all documents mentioned below need to be attached here before you submit your form online.
Before submitting your report to the National Agency, please check that:
All necessary information on your project have been encoded in Mobility Tool+
The report form has been completed using one of the mandatory languages specified in the Grant Agreement.
All the relevant documents are annexed:
declaration of Honour, signed by the legal representative of the beneficiary organisation.
the necessary supporting documents as requested in the grant agreement.
you saved or printed a copy of the completed form for your records.
you have uploaded the relevant results on the Erasmus+ Project Results Platform:

List of uploaded files
decl_ sg_ social.pdf
0.03 Mb
há 8 dias
Certf_ 2.pdf
0.70 Mb
há um dia
Certf_ 1.pdf
0.04 Mb
há um dia
Certf_ 3.pdf
0.46 Mb
há um dia
certidão.pdf
0.03 Mb
há 8 dias
Declaração de honra.pdf DOH
0.22 Mb
há 3 minutos
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