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ERASMUS – EPAV 2021/2022 
 

O Programa Erasmus+ permite que os alunos estudem no estrangeiro, proporcionando 

oportunidades de ensino e formação, apoia estágios e intercâmbios de jovens. 

Estudar no estrangeiro é uma mais valia na formação profissional que, comprovadamente, 

aumenta as perspetivas de emprego dos alunos, a par de ser uma oportunidade para melhorar 

os conhecimentos linguísticos, reforçar a autoconfiança e permitir o contacto com uma nova 

cultura. 

Este programa permite ainda, combinar o período de estudos no estrangeiro com um estágio. 

Neste contexto, a EPAV, teve duas candidaturas aprovadas a este programa de mobilidade para 

fins de aprendizagem de formandos e de pessoal das organizações de EFP (Ensino Profissional).  

Um dos programas EFP/ Short term mobility of VET learners Activity (Europa à mesa) terá a 

participação de dez alunos, dos cursos profissionais de Técnico de Cozinha/Pastelaria e de 

Técnico de Restaurante/Bar, no ano letivo 2021/2022. Os alunos irão realizar parte da sua FCT 

em Barcelona – Espanha, entre 15 de abril e 22 de maio de 2021. 

O segundo programa EFP/ Short term mobility of VET learners Activity e EFP/ Jobshadoing 

(Construir novos horizontes) terá a participação de doze alunos, dos cursos profissionais de 

Técnico de Proteção Civil e de Técnico de Apoio à Infância também no ano letivo 2021/2022. 

Participarão ainda, quatro docentes do Ensino Profissional, dois de cada área, em atividades de 

formação beneficiando de um período de acompanhamento num posto de trabalho/observação 

numa empresa ou em qualquer outra organização de ensino profissional. Os alunos irão realizar 

parte da sua FCT em Milão – Itália, entre 15 de abril e 22 de maio de 2021. Os professores em 

realizarão a sua formação também em Milão – Itália, entre 15 de abril e 22 de abril de 2021. 

 

 

Programa EFP/VET  (Europa à mesa) 
Seleção dos Alunos Participantes 
 

Novembro de 2020 
 

Ida do Grupo de Alunos Participante + 
Professor Acompanhante 
 

15 de Abril de 2021 
 

Regresso do Professor Acompanhante 
 

22 de Abril de 2021 
 

Ida do Professor Acompanhante 
 

16 de Maio de 2021 
 

Regresso do Grupo de Alunos Participante + 
Professor Acompanhante 
 

22 de Maio de 2021 
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Programa EFP/VET e EFP/ Jobshadoing (Construir 
novos horizontes) 

Seleção dos Alunos Participantes 
 

Novembro de 2020 
 

Ida do Grupo de Alunos Participante, 
Professor Acompanhante e Professores em 
mobilidade 
 

15 de Abril de 2021 
 

Regresso do Professor Acompanhante e 
Professores em mobilidade 
 

22 de Abril de 2021 
 

Ida do Professor Acompanhante 
 

16 de Maio de 2021 
 

Regresso do Grupo de Alunos Participante + 
Professor Acompanhante 
 

22 de Maio de 2021 
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