Estágios em ITÁLIA/Malta/França e Alemanha
2021/2022
Apresenta a tua candidatura!
O quê?
Um estágio numa empresa conceituada internacional.
Porquê?
Trata-se de uma oportunidade e uma experiência única para aprender outras formas de trabalhar, outras culturas e
novas línguas. É um enriquecimento pessoal incrível que se refletirá no currículo, e com isso, melhorar as hipóteses
de conseguir trabalho, ou ingressar no ensino superior.
Quem?
20 alunos do Ensino Profissional do AECV que no ano letivo 2020/2021 estiverem a frequentar o 2º e 3º ano do
curso (11º e 12º ano).
Onde?
Nas cidades de Chaillly-en-Brie (França), Lija (Malta), Nicotera (Itália), Berlim (Alemanha).
Quando?
Abril/Maio de 2021 para o 12º ano e Maio/Junho 11º ano (meses previstos).
Quanto tempo?
Trata-se de 200 horas de formação, distribuídas por seis semanas de trabalho, sendo que os alunos terão um horário
diurno, de 7 a 8 horas diárias, 5 dias por semana. Trata-se apenas de uma parte das 400 horas de formação definidas
para o 12º ano. As restantes 200 horas serão realizadas numa empresa/instituição em Portugal. Para o 11º ano, será
contabilizada a totalidade das 200 horas previstas na FCT.
Quanto custa?
Nada! A União Europeia, através do programa Erasmus mais financia a 100% voos, alojamento, alimentação,
transportes locais e atividades culturais.
Quem vai connosco?
Um professor acompanhará os alunos ao respetivo destino, e aí ficará durante uma semana para os orientar e
verificar se está tudo como planeado com os parceiros que nos ajudam neste projeto. Uma semana antes do estágio
terminar um outro professor deslocar-se-á ao destino para verificar todos os documentos e as avaliações. Durante a
estadia os nossos parceiros estarão disponíveis para prestar todo o apoio necessário e estarão contactáveis 24 horas
por dia.
O estágio tem validade em Portugal?
Sim, o estágio segue todas as formalidades que em Portugal. Serão utilizados os mesmos documentos de registo de
assiduidade e avaliação. No final o Conselho Pedagógico faz o reconhecimento desses documentos. Para além disso
os participantes terão direito a certificação linguística e um diploma de participação.
Necessito de saber falar línguas estrangeiras?
Sim, por isso antes do estágio vais realizar um curso de língua on-line (gratuito). Serás apoiado por um professor de
línguas do agrupamento, e quando chegar à altura já saberás o suficiente para te safares no país.

Onde ficamos hospedados?
Os alunos são hospedados em apartamentos que partilham com os seus colegas.
Como são selecionados os 20 participantes?
Os candidatos devem mostrar a sua intenção, fazendo a sua inscrição, após triagem, realizar-se-á uma entrevista.
Será feita uma lista ordenada tendo em conta as classificações que os alunos obtiveram no ano letivo anterior. É
valorizado o facto de um aluno ter escalão da ASE. O desempenho escolar será tido em conta. Os 20 alunos melhor
classificados serão os selecionados.
Quando estarão abertas as candidaturas?
As candidaturas estarão abertas até ao dia 05 de novembro de 2021.
E a COVID 19?
Se na altura houver qualquer restrição governamental ou europeia, a mobilidade fica cancelada.
Chaillly-en-Brie (França)

Berlim (Alemanha)

Lija (Malta

Nicotera (Itália)

*Para mais informações, contacta o teu Diretor de Curso,
ou coordenadora do projeto, Professora Cristiana Oliveira (cristianaoliveira@aecv.edu.pt)

