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INTRODUÇÃO  
 

 
O Presente documento integra três secções que correspondem à implementação e avaliação de 

três projetos desenvolvidos no Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra. O 1.º e o 2.º 

integram o Projeto Comenius: Been There, Done That, as a Young European Citizen! e Today, 

Blue Planet, But Tomorrow?, o 3.º integra o projeto Leonardo da Vinci: European training for a 

better transition from school to labour market.  

Os três projetos encontram-se inseridos no Programa de Aprendizagem ao longo da Vida, e visam 

contribuir para o desenvolvimento da Comunidade enquanto sociedade do conhecimento 

avançada, em conformidade com os objectivos da estratégia integrada na política nacional e a 

respetiva acção concertada com os Estados-Membros da União Europeia, destinando-se a 

promover os intercâmbios, a cooperação e a mobilidade entre os sistemas de ensino e formação 

na Comunidade, a fim de que estes passem a constituir uma referência mundial de qualidade. 

Atendendo àqueles que são os princípios orientadores de ação ou objetivos estratégicos do 

Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, este relatório pretende dar 

conta da resposta que docentes e discentes apresentam para a melhoria das aprendizagens e 

práticas educacionais; desencadeando mecanismos de avaliação e auto-regulação prestando 

igualmente provas do seu desempenho à comunidade educativa e a uma avaliação externa (e.g. 

AGÊNCIA NACIONAL – PROALV); fomentando a comunicação educativa a partir não somente da 

qualidade das inter-relações individuais estabelecidas, mas igualmente pelo desenvolvimento 

das novas tecnologias de informação; promovendo a articulação organizacional, científica e 

pedagógica através das parcerias e do trabalho colaborativo com instituições e escolas/docentes 

do agrupamento, mas igualmente com os parceiros internacionais; sendo de salientar a 

possibilidade de desenvolver os valores de uma cidadania responsável e integrante através da 

planificação e implementação das iniciativas propostas nos projetos aqui apresentados, dando 

assim cumprimento ao 5.º objetivo estratégico do PEA.  

Cumpre ainda referir que foram aplicados, por amostragem aleatória, inquéritos de verificação 

do grau de satisfação aos alunos participantes nos projetos, num total de 30 alunos, numa escala 

que apresenta como itens o pouco satisfeito, satisfeito e o muito satisfeito, e que visava as 

dimensões da organização, do conhecimento dos objetivos do projeto que integravam, da 

qualidade das aprendizagens e inter-relações, sendo de salientar em todas as dimensões o 

“muito satisfeito” na tendência de resposta dada.       
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As secções que se passam a enunciar encontram-se divididas em informação geral, objetivos, 

modalidades transnacionais e nacionais, atividades, envolvidos (discentes e docentes) e 

parcerias, e avaliação (autoavaliação e heteroavaliação).  

 
Secção A: Been There, Done That, as a Young European 
Citizen! 
[PROJETO COMENIUS REALIZADO NA ESCOLA SECUNDÁRIA POETA JOAQUIM SERRA] 

INFORMAÇÃO GERAL 
 

Titulo da Parceria BEEN THERE, DONE THAT AS A YOUNG EUROPEAN CITIZEN! 

Língua de Trabalho Inglês 

Nome da Instituição Escola Secundária Poeta Joaquim Serra / Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra 

 

Parceiros 

College Visitation la Berliere Lessines – Bélgica 

IES Nuevo Scala Rute – Espanha 

Özel Denizli Doga Anadolu Lisesi Denizli – Turquia 

Gymnasium Marne Europaschule Marne – Alemanha 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego Nisko – Polónia 

1st Lyceum Of Giannitsa Giannitsa – Grécia 

OBJETIVOS  
 

Através deste projeto pretendeu-se analisar o papel dos jovens enquanto cidadãos europeus. Os 

alunos compreenderam que têm um papel importante a desempenhar na sociedade de hoje. 

Reconheceram que, ao serem mais intervencionistas / participativos, podem mudar o seu 

próprio futuro e, ao mesmo tempo, influenciar o destino da sociedade em que vivem, 

contribuindo assim para uma Europa mais unida. 

 Através de algumas das atividades os alunos descobriram que todos podemos aprender com os 

erros do passado a fim de obter uma maior harmonia global.    

Adicionalmente, professores e alunos dos países participantes tiveram a oportunidade de 

conhecer diferentes culturas, línguas e estilos de vida. 
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Com este projeto, os alunos compreenderam a importância de trabalhar em conjunto. Tomaram 

consciência de que, trabalhando juntos, podem melhorar relacionamentos e encontrar muitas 

semelhanças, mesmo sendo provenientes de países muito diferentes, de norte a sul da Europa, e 

de um país não-europeu. Aprenderam a trabalhar cooperativamente, sem discriminação 

religiosa, linguística ou racial. Ficaram conscientes do facto de que a codecisão é a melhor 

forma de se chegar a uma solução para os problemas que surgirão no futuro.  

 

Os alunos puderam, ainda, comparar os seus direitos e deveres, enquanto cidadãos, dentro de 

seus próprios países, com os direitos e deveres dos outros parceiros. 

Através da oportunidade de se encontrarem com representantes locais, regionais, nacionais e 

europeus, os alunos tiveram uma ocasião única de interagir com essas autoridades responsáveis 

por muitas tomadas de decisão. Puderam, ainda pedir e dar opiniões sobre a situação real da 

Europa. 

Para comunicar, os alunos usaram o Inglês, uma língua estrangeira para todos. 

Pelo facto de serem hospedados em famílias de acolhimento, tanto alunos como professores 

tiveram uma melhor compreensão das diferenças / semelhanças de cada um país, tornando-se 

assim cidadãos europeus reais. 
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N.º Datas Escola Cidade – País 

N.º de 

Alunos 

(portugueses) 

N.º de 

Professores 

(portugueses) 

1 
5-10 

Out. 2012 

College Visitation la 

Berliere 
Lessines – Bélgica 5 2 

2 
11-16 Mar. 

2013 

Gymnasium Marne 

Europaschule 
Marne – Alemanha 5 2 

3 
15-20 Abr. 

2013 

1st Lyceum of 

Giannitsa 
Giannitsa – Grécia 3 2 

4 
21-26 Out. 

2013 
IES nuevo scala Rute – Espanha 5 2 

5 
10-15 

Mar. 2014 

Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Stefana Czarnieckiego 

Nisko – Polónia 5 2 

6 
05-10 

Maio 2014 

Özel Denizli Doga 

Anadolu Lisesi 
Denizli – Turkia 3 2 

 

 

 

 

 

N.º Data Escola 
N.º de 
Alunos 

(portugueses) 

N.º de 
Professores 

(portugueses) 

N.º de 
Alunos 

(visitantes) 

N.º de 
Professores 

(visitantes) 

1 
13-18 

Jan. 2013 

Secundária Poeta Joaquim 
Serra 

154 12 29 11 

 

 

MOBILIDADES TRANSNACIONAIS  

MOBILIDADE NACIONAL 
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Set. 2012 Criação e gestão do Blog do projeto 

Out. 2012 
Elaboração do logótipo 

Elaboração de trabalhos de apresentação da escola e cidade de Montijo 

Nov. 2012 

Workshops de artes visuais, música, teatro, dança e cultura (Lessines – Bélgica) 

Visitas de âmbito cultural (Lessines, Tournai e Bruxelas - Bélgica) 

Visita ao Parlamentarium (Bruxelas – Bélgica) 

Dez. 2012 
Tradução do Regulamento Interno do Agrupamento 

Inquérito aos alunos da escola sobre o Regulamento Interno do Agrupamento 

Fev. 2013 

Elaboração das apresentações sobre o país, cultura e tradições portuguesas 

Elaboração do questionário / Entrevista / Elaboração e edição do vídeo: 
Entrevista aos Representantes dos Alunos no Conselho Geral e Associação de 
Estudantes  

Mar. 2013 

Pesquisa e sistematização de poemas, imagens e equipamento policial (The 
Power of Force – O Poder da Força) 

Visitas de âmbito cultural (Hamburgo, Tönning e St. Peter Ording - Alemanha) 

Visita guiada aos locais de interesse do regime hitleriano (Hamburgo - Alemanha)   

Workshop de drama – Violência e Repressão (Marne – Alemanha) 

Preparação e apresentação de pratos típicos / tradições portuguesas para a 
celebração do Dia Europeu (Marne – Alemanha) 

Seminário com um deputado regional (Marne – Alemanha) 

Pesquisa e preparação de dança tradicional portuguesas   

Abr. 2013 

Visitas de âmbito cultural (Edessa, Loutraki, Orma e Tessalónica - Grécia) 

Visita guiada ao Museu Arqueológico e às ruínas do Palácio de Alexandre o Grande 
(Pella – Grécia) 

Visita à Universidade de Aristóteles (Tessalónica – Grécia). Seminário / Debate na 
Faculdade de Direito, com um professor universitário, sobre a situação 
socioeconómica da Europa   

Mai. 2013 
Elaboração do questionário / entrevista / elaboração / edição / legendagem do 
vídeo: Entrevista à Presidente da CM de Montijo, Dr.ª Maria Amélia Antunes 

ATIVIDADES  
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Jun. 2013 Elaboração do Relatório Intercalar de Avaliação 

Set. 2013 Avaliação do 1.º ano de parceria – Seleção musical   

Out. 2013 

Workshops de artes visuais, música, teatro, dança e cultura (Rute – Espanha) 

Encontro com os presidentes das Câmaras Municipais (Rute e Iznajar – Espanha)  

Visitas de âmbito cultural, incluindo mesquita (Cordoba – Espanha) 

Visita guiada ao Tribunal Superior de Justiça de Andaluzia (Granada – Espanha)  

Seminário sobre o sistema judicial espanhol 

Visita guiada ao Alhambra (Granada – Espanha) 

Dez. 2013 Pesquisa e ensaio de música tradicional portuguesa 

Jan. 2014 

Visita à CM de Montijo – Encontro com a vereadora da educação  

Workshops de artes visuais, música, teatro, dança e cultura (Montijo – Portugal) 

Criação de uma banda desenhada – A Experiência Comenius (Montijo – Portugal) 

Visita guiada à Assembleia da República – Conferência com o deputado Luís 
Fazenda – A Importância da Cidadania Europeia (Lisboa – Portugal) 

Conjunto de visitas culturais a monumentos histórico-culturais da cidade de 
Lisboa 

Mar. 2014 

Visita guiada ao Campo de Concentração Majdanek – “Crianças e Jovens no Campo 
de Extermínio de Majdanek” (Majdanek - Polónia) 

Visitas de âmbito cultural (Lublin, Baranów Sandomierski e Sandomierz - Polónia) 

Workshop e apresentação das músicas tradicionais e esculturas humanas (Nisko - 
Polónia) 

Encontro com o Governador Distrital de Nisko. Seminário sobre educação e 
cidadania europeia (Polónia) 

Encontro com um membro do Parlamento Europeu – Conferência sobre cidadania 
ativa (Nisko - Polónia) 

Encontro com ex-alunos – membros de organizações de jovens – para partilha de 
experiências (Nisko - Polónia) 

Abr. 2014 

2 Conferências/partilhas de experiências sobre a visita ao Campo de 
Concentração de Majdanek – Celebração do 40.º Aniversário do 25 de Abril 
(Montijo - Portugal) 

Elaboração dos vídeos / cartazes – Campanha contra a discriminação  

Mai. 2014 Apresentação do PPT sobre a Visita ao Campo de Concentração de Majdanek (Denizli – 
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Turquia) 

Workshops de arte Ebru, dança e hipismo (Denizli – Turquia) 

Apresentação dos filmes e cartazes da campanha contra a discriminação (Denizli – 
Turquia) 

Encontro com o presidente da Câmara Municipal de Denizli (Turquia) 

Visita à Grande Mesquita e encontro com o Imã (Denizli – Turquia) 

Visitas de âmbito cultural, incluindo visita guiada às ruínas da antiga cidade de 
Hierápolis (Pumukkale – Turquia) 

Competição de poemas (Haiku) – Celebração do Dia da Europa (Denizli – Turquia) 

Compilação de todos os produtos para a elaboração do catálogo eletrónico do 
projeto 

Jul. 2014 Elaboração do relatório final de avaliação do projeto 

 

Alunos envolvidos nas atividades:   

Tipo Género Número de alunos 
(portugueses) 

Número de 

professores 
(portugueses) 

Atividades 
Locais 

Masculino 87 8 

Feminino 67 9 

Mobilidades 
Transnacionais 

Masculino 8 3 

Feminino 18 9 

 

Alunos envolvidos por faixa etária:  

Faixa etária Número de alunos (portugueses) 

11-15 25 

16-19 129 
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Disciplinas / Grupos Disciplinares envolvidos:  

 

Parcerias:  
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A avaliação externa, realizada pela Agência Nacional - PROALV, deu lugar aos seguintes itens: 

 Produtos e resultados respondem de forma holística à premissa de partida; 

 A temática escolhida, o desenvolvimento da proficiência linguística, o incremento da 

tolerância religiosa, o trabalho colaborativo em claro respeito pelas culturas 

diversificadas, entre outras, serviram como âncora para uma melhor compreensão das 

diferenças e pontos de contacto entre culturas; 

 As atividades realizadas estão corretamente articuladas com os objetivos gerais e 

específicos previstos, destacando-se a forma como serviram de alternativa e 

complemento pedagógico, funcionando como um instrumento de enriquecimento 

curricular e motivação dos alunos; 

 Verifica-se o cumprimento integral das atividades previstas, validando-se a pertinência e 

a coerência dos objetivos; 

 Incorporação nas atividades das competências-chave e das questões horizontais; 

 Destaca-se o alojamento dos estudantes nas famílias dos colegas como estratégia que 

ajudou claramente à perceção e respeito pela diversidade; 

 Dinâmica positiva, com clara divisão de tarefas de responsabilização por cada parceiro; 

 As alterações efetuadas resultaram em benefício da parceria; 

 A comunicação e cooperação entre os parceiros fluidas; 

 Ampla utilização das TIC desencadeou um verdadeiro trabalho em rede; 

 Os procedimentos regulares de avaliação, destacando-se a forma abrangente e a sua 

temporalidade, permitiram aferir o rumo do projeto; 

 Destacam-se as competências linguísticas dos estudantes; 

 Os professores beneficiaram com a partilha de experiências e recursos metodológicos, 

num claro trabalho interdisciplinar bem como do conhecimento de outros sistemas de 

ensino; 

 A colaboração e apoio dos encarregados de educação fomentaram a relação Escola-

Família; 

 Excelente repositório de todas as atividades; 

 Ampla cobertura dos meios de comunicação social; 

 As estratégias de disseminação ultrapassaram a dimensão estrita dos territórios 

educativos e serviram de forma correta o objetivo de publicação do projeto dando 

sustentabilidade aos resultados; 

 Excelente gestão financeira que permitiu realizar 38 mobilidades (24 contratualizadas); 

 Excelente participação de alunos (26) em relação ao número de professores envolvidos 

(12). 

AVALIAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA (AGÊNCIA NACIONAL - PROALV) 
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Secção B: Today, Blue Planet, But Tomorrow?! 
[PROJETO COMENIUS REALIZADO NA EBI DO ESTEVAL] 

INFORMAÇÃO GERAL 

Titulo da Parceria Today, Blue Planet, But Tomorrow? 

Língua de Trabalho Inglês 

Nome da Instituição Escola Básica Integrada do Esteval / Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra 

 

Parceiros 

Kumburgaz Ilköğretim Okulu Istambul – Turquia  

IES "Virgen del Puerto" Plasencia – Espanha 

College Bellevue Albi – França 

Gimnazjum Im. Majora Pilota A. Tomiczka w Lyskach Lyski – Polónia 

S.M.S. "Gaio Cecilio Secondo" Roma - Itália 

Balatonlelle-Karad Altalanos Iskola es Alapfoku 

Muveszetoktatasi Intezmeny, Egyseges Pedagogiai 

Szakszolgalat es Óvoda 

Balatonlelle - Hungria 

Junior High School of Panaitolio Panaitolio – Grécia 

 

 

OBJETIVOS 
Através deste projeto, pretendemos que os alunos compreendessem a importância de um 

ambiente sustentável na sociedade de hoje. 

 Os alunos reconheceram que, ao serem mais participativos, podem mudar o seu próprio futuro 

e, ao mesmo tempo, influenciar a sociedade em que vivem, contribuindo assim para uma Europa 

mais unida com responsabilidade ambiental.  

Através de algumas atividades os alunos descobriram que podem aprender com os erros do 

passado, a fim de obter um mundo mais limpo e, portanto, uma maior harmonia global. 

Ao longo deste projeto os alunos participaram ativamente em várias atividades nas quais 

compartilharam, com seus pares europeus, os seus pontos de vista e opiniões. Tiveram, assim, 

oportunidade de alargar os seus horizontes e enriquecer o seu processo de aprendizagem. 

Os alunos tiveram um papel decisivo na conceção e divulgação de atividades / produtos / 

resultados / concursos. 

Os professores participaram de diferentes atividades extracurriculares que visam a troca de 

ideias e experiências que levam à melhoria das suas aulas. 

As escolas puderam beneficiar com a experiência dos parceiros e melhorar as suas performances, 

com a introdução de algumas alterações, no que concerne à sua organização e funcionamento. 
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N.º Datas Escola Cidade – País 
N.º de 
Alunos 
(portugueses) 

N.º de 
Professores 

(portugueses) 

1 
14-18 

Nov. 2012 
Kumburgaz Ilköğretim Okulu 

Istambul – 

Turquia 
0 4 

2 
11-15 

Mar. 2013 

Balatonlelle-Karad Altalanos Iskola 

es Alapfoku Muveszetoktatasi 

Intezmeny, Egyseges Pedagogiai 

Szakszolgalat es Óvoda 

Balatonlelle - 

Hungria 
5 3 

3 
20-24  

Jan. 2013 
College Bellevue Albi – França 10 4 

5 
24-28 

Mar. 2014 

Gimnazjum Im. Majora Pilota A. 

Tomiczka w Lyskach 
Lyski – Polónia 2 2 

6 
26-30 

Maio 2014 
IES "Virgen del Puerto" 

Plasencia – 

Espanha 
10 2 

 

 

 

 

N.º Data Escola 
N.º de 
Alunos 
(portugueses) 

N.º de 
Professores 

(portugueses) 

N.º de 
Alunos 
(visitantes) 

N.º de 
Professores 

(visitantes) 

1 27-31 

Maio 2012 

Escola Básica Integrada do 

Esteval / Escola Secundária 

Poeta Joaquim Serra 

200 12 34 26 

 

 

 

 

 

 

MOBILIDADES TRANSNACIONAIS  

MOBILIDADE NACIONAL 



Relatório de Avaliação - Projetos Internacionais 

 

 

Página 13 

 

Out. 2012 

Elaboração do logótipo do projeto 

Concurso para escolha do logótipo do projeto  

Criação e gestão do Blog do projeto 

Nov. 2012 
Questionário aos alunos sobre os seus hábitos de consumo de água 

Experiências laboratoriais com água 

Dez. 2012 Elaboração e edição do vídeo: A Água na Vida / Water in Life - 

Jan. 2013 Elaboração do filme de apresentação país / cidade de Montijo/ escola 

Mar. 2013 

Visitas de âmbito cultural (Balatonllele - Hungria) 

Atividades temáticas: Exploradores da Água/Water Explorers (jogos de 

palavras/experiências no lago/ workshops / atividades lúdicas) 

Abr. 2013 

Celebração do Dia da Terra - plantação de árvores 

Elaboração de poster alusivo às celebrações do Dia da Terra 

Elaboração de um guia de atividades 

Elaboração de pinturas (aguarelas) e elaboração de uma apresentação em PPT 

sobre o processo criativo da atividade: Arte com Água /Arts with Water 

Pesquisa e construção de brinquedos relacionados com o meio aquático (Water 

Toys) 

Mai. 2013 

Workshops de artes visuais, música, teatro, dança e cultura (Montijo – Portugal) 

Workshop de Arte Ebru 

Visita de guiada ao Aqueduto das Águas Livres (Lisboa) 

Visita de guiada ao Museu da Água 

Workshop e visita guiada ao Oceanário de Lisboa 

Conjunto de visitas culturais a monumentos histórico-culturais da cidade de Lisboa 

Workshop de bodyboard 

Apresentação de brinquedos relacionados com o meio aquático (Water Toys) 

Cerimónia de plantação de uma oliveira, símbolo de um dos objetivos da 

parceria: a amizade entre os parceiros 

Visitas guiadas ao Moinho de Vento e Maré (Montijo) 

ATIVIDADES  
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Jun. 2013 Elaboração do Relatório Intercalar de Avaliação 

Out. 2013 

Pesquisa, ensaio, filmagem e edição do vídeo: Dança Tradicional Portuguesa   

Pesquisa, ensaio, filmagem e edição do vídeo: Música Tradicional Portuguesa   

Pesquisa, ensaio, filmagem e edição do vídeo: A Água na Literatura 

Dez. 2013 

Pesquisa e elaboração de um mapa histórico, geográfico e económico de Portugal 

Criação de um cartaz de atividades profissionais relacionadas com o meio 

aquático 

Jan. 2014 

Visita guiada ao museu e estação hidrelétrica “Le saut du Tarn” (França) 

Visita guiada à fábrica de engarrafamento de água “La Salvetat” (La Salvetat-sur-

Agout - França) 

Visita guiada a uma estação de tratamento de águas (França) 

Visita guiada ao museu “Toulouse Lautrec” (Albi - França) 

Visitas de âmbito cultural (Sidobre, Albi - França)  

Fev. 2014 Elaboração de desenhos / capa / lista de palavras para o dicionário multilingue 

Mar. 2014 
Visitas de âmbito cultural (Lyski - Polónia)  

Workshop de elaboração do dicionário multilingue  

Abr. 2014 Elaboração de folhetos / cartazes – Campanha contra o desperdício de água 

Mai. 2014 

Campanha de sensibilização contra o contra o desperdício de água: Water SOS Campaign 

Elaboração o vídeo sobre a campanha contra o desperdício de água 

Visita guiada a uma aldeia abandonada por causa de um reservatório de água 

Granadilla e à vila romana Cáparra (Espanha) 

Atividades sociais, culturais e desportivas no centro desportivo no “El Anillo” (Espanha) 

Visitas de âmbito cultural (Cáceres e Plasencia - Espanha) 

Compilação de todos os produtos para a elaboração do catálogo eletrónico do projeto 

Jul. 2014 Elaboração do relatório final de avaliação do projeto 
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Alunos envolvidos nas atividades:   

 

Tipo Género Número de alunos 
(portugueses) 

Número de 

professores 
(portugueses) 

Atividades 

Locais 

Masculino 95 8 

Feminino 90 9 

Mobilidades 

Transnacionais 

Masculino 11 5 

Feminino 16 10 

 

 

Alunos envolvidos por faixa etária:  

 

Faixa etária Número de alunos (portugueses) 

06-10 25 

11-15 114 

16-19 46 

27-65 15 
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Disciplinas / Grupos Disciplinares envolvidos:  

 

Parcerias:   
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AVALIAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA (AGÊNCIA NACIONAL - PROALV) 

A avaliação externa, realizada pela Agência Nacional - PROALV, deu lugar aos seguintes itens: 

 Todo o trabalho colaborativo entre os diferentes parceiros permitiu incrementar um sentido 

mais ecológico nas posturas diárias dos estudantes, validando-se o valor acrescentado europeu 

deste projeto; 

 Correta adequação e pertinência da correlação dos objetivos gerais/específicos, atividades 

concretizadas e a missão central do projeto; 

 Tipologia das atividades contemplou as competências-chave/transversais que foram 

operacionalizadas de forma global em todos os produtos e resultados; 

 Recurso a múltiplas ferramentas de comunicação permitiu uma partilha constante; 

 A comunicação e cooperação funcionaram como elemento facilitador na implementação das 

atividades acordadas; 

 Cuidado permanente de (re)avaliação de atividades e produtos nas estratégias de 

monitorização; 

 Clima positivo de comunicação entre parceiros e de construção solidária de resultados; 

 As atividades locais envolveram diferentes saberes escolares (…) configurando-se claramente 

como um projeto interdisciplinar; 

 Destacam-se pela sua qualidade e objetividade em correta articulação com os objetivos da 

parceria; 

 Valorizado pelo envolvimento e contributo de toda a comunidade educativa; 

 A análise dos impactos da parceria caracteriza o sucesso do projeto; 

 Transversalidade dos impactos: 

o incremento da relação Escola-Família; 

o forte trabalho colaborativo em ambiente transdisciplinar; 

o aumento dos níveis motivacionais dos estudantes; 

o sensibilização conseguida para a promoção e defesa dos recursos naturais. 

 Estratégias de divulgação das atividades serviram corretamente os propósitos de disseminação 

e sustentabilidade dos resultados; 

  Visibilidade do projeto e reconhecimento do trabalho dos professores e dos alunos através do 

“saltar” do exclusivo território educativo local; 

 Níveis de motivação e empenho no trabalho, desenvolvido pelos estudantes, fortemente 

reforçados com impactos transversais noutras dimensões das suas vidas escolares; 

 Excelente gestão financeira do projeto que permitiu realizar 42 mobilidades (24 

contratualizadas); 

 Excelente participação de alunos (27) em relação ao número de professores envolvidos (15). 
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Pontos 

Fortes 

Alunos: 

Oportunidade de melhorar o seu papel na sua escola; 

Oportunidade de aprender com as melhores práticas de outros países parceiros; 

Desenvolvimento do respeito intercultural; 

Melhor compreensão da Instituição Europeia; 

Melhor compreensão dos diferentes sistemas de educativos; 

Melhoria dos seus conhecimentos sobre legislação, direitos e deveres; 

Compreensão do papel dos jovens na sociedade atual; 

Desenvolvimento de sentido de dever e de cidadania; 

Maior consciência da importância dos recursos naturais; 

Maior consciência das vantagens da cooperação transnacional na solução de 

problemas comuns; 

Oportunidade de participar em atividades experimentais diversificadas no âmbito 

dos currículos; 

Oportunidade de participar em atividades e mobilidades que contribuíram para o 

crescimento pessoal e social; 

Desenvolvimento de competências de adaptabilidade a diferentes situações e 

culturas; 

Melhoria das relações interpessoais e de uma melhor compreensão do valor 

cultural acrescentado; 

Consolidação das competências de linguísticas e de comunicação;  

Desenvolvimento de competências em TIC e audiovisuais; 

Desenvolvimento de competências artísticas, de dramatização, musicais e de 

canto; 

Reconhecimento de que o conhecimento não é algo isolado e de que uma 

formação mais completa requer uma abordagem interdisciplinar. 

Professores: 

Desenvolvimento do trabalho em equipa e trabalho interdisciplinar; 

Fortalecimento das relações interpessoais (aluno-professor, professor-professor e 

professor-famílias); 

PONTOS FORTES  / PONTOS FRACOS / ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
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Desenvolvimento de competências linguísticas, científicas, tecnológicas, 

audiovisuais e artísticas; 

Enriquecimento pessoal e profissional; 

Entendimento mais abrangente da Europa, suas instituições e culturas; 

Melhor compreensão dos sistemas educativos na Europa; 

Oportunidade de incluir diferentes atividades experimentais no currículo; 

Enriquecimento e melhoria das práticas educativas com a troca de experiências. 

Escola:  

Visibilidade e promoção da sua imagem dentro e fora do país; 

Oportunidade de divulgar o trabalho dos seus professores e dos seus alunos na 

comunidade educativa local e noutros países europeus; 

Envolvimento dos docentes em outros projetos de escola; 

Envolvimento das famílias nas atividades escolares; 

Melhoria de performances; 

Introdução de melhorias organizacionais e funcionais. 

Pontos 

Fracos 

Falta de cooperação/compreensão de alguns docentes para a agilização do 

processo ensino/aprendizagem dos alunos que se encontraram ausentes, em 

representação da escola/país; 

Sobrecarga de trabalho para alunos e professores envolvidos; 

Falta de assistentes operacionais para auxiliar na mobilidade nacional. 

Estratégias 

de 

Melhoria 

Maior sensibilização de todos os professores para as vantagens da participação dos 

alunos em projetos semelhantes; 

Maior visibilidade do trabalho realizado e dos resultados alcançados; 

Envolvimento de um maior número de professores de forma a haver uma maior 

compreensão do volume e importância do trabalho desenvolvido, mais 

interdisciplinaridade e distribuição de tarefas.  
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Secção C: European training for a better transition from 
school to labour market 
[PROJETO LEONARDO DA VINCI REALIZADO NA ESCOLA SECUNDÁRIA POETA JOAQUIM SERRA] 

INFORMAÇÃO GERAL 

Titulo da Parceria European training for a better transition from school to labour market 

 

Língua de Trabalho Inglês/Espanhol 

Nome da Instituição Escola secundária Poeta Joaquim Serra / Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra 

 

Parceiros 

Intermediário AM Transnational  

Sevilha – Espanha 
de Acolhimento 

(Estágio) 

AMEI Marketing Publicidad S.L. 

Gonna Surf sl/ Union Surfera 

El Golpe. Cultura del entorno 

Nuevas Formas de Exportación In-Cloud, S.L. 

FTCA Arquitectos & Asociados 

AMEI Marketing Publicidad S.L. 

Okland Network, S.L. 

Comalis - ELB Web Hosting S.L. 

 

 

OBJETIVOS 
Com este projeto obtivemos financiamento para a realização de um estágio profissional, em 

Sevilha, Espanha, para 10 alunos, do 10.º ano, do Curso Profissional de Técnico de Multimédia. 

Com este projeto pretendeu-se dotar os jovens de competências técnicas, profissionais, sociais, 

interculturais, linguísticas e pessoais, preparando-os para a sua entrada num mercado de 

trabalho que, cada vez mais, se estende para além das fronteiras nacionais. 

É necessário, desejável e essencial que, durante o seu percurso formativo na escola, estes 

jovens adquiram experiência profissional em contexto real de trabalho que lhes permita uma 

melhor integração no mercado de trabalho nacional e europeu. 

Este projeto teve como objetivos principais apoiar os nossos alunos na aquisição de experiência 

profissional inicial através da aquisição de qualificações inovadoras.  

Foi também fundamental para munir os alunos de competências ao nível da decisão e da 

resolução de problemas, dotando-os de um conjunto de conhecimentos cada vez mais 
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valorizados pelos futuros empregadores aumentando, assim, a sua empregabilidade a nível 

nacional e até mesmo a nível europeu. 

Ao expor os alunos às mais diferentes realidades, estes puderam adquirir capacidades de 

trabalho diversificadas que poderão ser um elemento decisivo aquando da sua integração em 

equipas de trabalho multidisciplinares. 

Sendo que a Multimédia é uma área em expansão, num mundo cada vez mais global, com uma 

grande circulação de profissionais qualificados nesta área, pretendia-se que com este projeto os 

alunos melhorassem o seu domínio técnico-profissional e que ficassem com uma visão mais 

abrangente e flexível do mundo do trabalho. 

Por se realizar num outro país da União Europeia, Espanha (Sevilha), apesar de inicialmente se 

prever Roménia (Timisoara), este projeto promoveu nos jovens a ideia de cidadania europeia, 

estimulando a sua participação ativa enquanto cidadãos europeus responsáveis. 

O estágio, com uma duração prevista de 3 semanas, decorreu durante 4 semanas, pois 

considerou-se que este período correspondia ao tempo ideal para os jovens se familiarizarem 

com o local de trabalho, com as tarefas atribuídas e com as diferenças linguísticas e culturais. 

Este estágio foi parte integrante do curso, nomeadamente da Formação em Contexto de 

Trabalho, que cada aluno deve ter. 

 

 

 

 

N.º Data Cidade - País 
N.º de 
Alunos 
(portugueses) 

N.º de 
Professores 

(portugueses) 

1 
16 Junho 2013 

a  

14 Julho 2013 

Sevilha - Espanha 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIDADE TRANSNACIONAL 
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ATIVIDADES 

Atividades realizadas antes da mobilidade/estágio:   

 

Abril  
Maio 
2013 

Apresentação do projeto aos alunos e seus encarregados de educação 

Sensibilização dos alunos para a importância do projeto nas suas vidas pessoais e 
profissionais 

Mobilização dos alunos para a participação 

Sessões informativas/formativas sobre o país de acolhimento 

Desenvolvimento das competências linguísticas em Inglês 

Sessões de esclarecimento sobre documentação e material necessários/locais de 
alojamento/logística local/entidades de acolhimento/regras a cumprir/gestão 
financeira/avaliação dos estagiários/relatórios de avaliação 

Preenchimento de documentação fundamental/elaboração do CV Europass 

 

Atividades realizadas no decorrer da mobilidade/estágio:  

 

Junho 

Julho 
2013 

Reuniões de esclarecimento sobre locais de alojamento/logística local/entidades de 
acolhimento/regras a cumprir/avaliação dos estagiários 

Reuniões de apresentação dos estagiários junto das entidades de acolhimento 

Curso de Espanhol para estrangeiros e preparação cultural 

Atividades de índole cultural 

Reuniões periódicas de avaliação e monitorização 

Contactos permanentes com o professor responsável pelo projeto 

Atualização regular da caderneta de estágio  

Criação e atualização periódica de uma página de Facebook para disseminação do 
projeto 

 

Atividades realizadas após a mobilidade/estágio:   

 

 

Dez. 

a 

Julho 

2014 

Preenchimento dos relatórios de participação  

Sessão de disseminação do projeto e entrega de certificados e Europass 
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Alunos envolvidos nas atividades:   

 

Tipo Género Número de alunos 
Número de 

professores 

Mobilidades 

Transnacionais 

Masculino 9 1 

Feminino 1 1 

 

Alunos envolvidos por faixa etária:  

Faixa etária Número de alunos  

16-19 10 
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AVALIAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA (AGÊNCIA NACIONAL - PROALV) 
 

A avaliação externa, realizada pela Agência Nacional - PROALV, deu lugar aos seguintes itens: 

 Relatório bem elaborado; 

 Excelente organização da documentação, que facilitou a análise do projeto; 

 As atividades previstas foram plenamente realizadas, o que valoriza a apreciação global 
do projeto; 

 Existência de evidências documentais de todas as atividades realizadas no âmbito do 
projeto; 

 Preocupação permanente por parte da escola para que todas as atividades fossem 
realizadas, procurando sempre garantir que os objetivos delineados para os participantes 
fossem cumpridos; 

 A execução do projeto cumpriu com o número de mobilidades previstas; 

 As análises efetuadas permitem concluir que o projeto não só atingiu como superou os 
resultados e objetivos previstos; 

 O projeto evidencia uma gestão e implementação bem-sucedidas e em conformidade com 
o previsto; 

 O projeto decorreu de forma muito positiva, ultrapassando as expetativas dos próprios 
avaliadores; 

 Foi brilhante a forma como foram ultrapassados os problemas; 

 O interesse e o envolvimento da Escola estão bem patentes; 

 Foi exemplar a preocupação manifestada em garantir que os jovens se sentissem 
apoiados, a qualquer momento, durante todo o tempo em que ocorreram as mobilidades; 

 Tendo em conta os problemas com que a Escola de debateu desde a aprovação da 
candidatura, até à conclusão do projeto, merece apenas destacar o grande empenho com 
que ultrapassaram esses mesmos problemas, proporcionando estágios e perspetivas de 
vida de grande qualidade a dez jovens, fazendo deste projeto um projeto de excelência. 

 Classificação final: Excelente  

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Avaliação - Projetos Internacionais 

 

 

Página 25 

 
 

Pontos 

Fortes 

Desenvolvimento de competências ao nível da gestão de tempo, dinheiro e de 

resolução de problemas; 

Interação entre educação e sociedade, através de contactos diretos com 

entidades intermediárias e de empregabilidade; 

Promoção da colaboração entre a Escola e o mundo do trabalho, numa perspetiva 

internacional da formação; 

Possibilidade de estabelecer comparações entre os conteúdos lecionados, a sua 

aplicabilidade no mundo do trabalho e as competências realmente adquiridas 

pelos alunos; 

Permitir que no futuro a escola possa orientar a formação dos seus jovens de 

acordo com os resultados obtidos pelos seus participantes, dotando-os de 

competências comunicativas, organizacionais, de liderança, linguísticas, sociais, 

técnicas e digitais, entendendo-se assim a necessidade de uma perceção holística 

da educação profissional; 

Reforço do papel da aprendizagem ao longo da vida na criação de um sentido de 

cidadania europeia, baseada na compreensão e no respeito dos direitos humanos 

e da democracia, incentivando a tolerância e o respeito pelos outros povos e 

culturas com ênfase na aprendizagem informal; 

Possibilidade dos jovens participarem num projeto de experimentação 

profissional, em contexto real de trabalho, constituindo-se como um exemplo 

eficaz de preparação para o ingresso na vida ativa dos jovens da instituição; 

Precioso instrumento de promoção de uma sociedade baseada no conhecimento, 

mais consistente e coesa, tendo em vista o aumento de empregabilidade dos 

jovens; 

Melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem; 

Aquisição, desenvolvimento e melhoria da experiência laboral em contexto real 

de trabalho;  

Criação de condições de maior e melhor empregabilidade no contexto nacional e 

transnacional;  

Preparação para o ingresso na vida ativa;  

Responsabilidade, autonomia, autoconfiança relacional e comunicacional, 

autoestima e autoaprendizagem; 

Desenvolvimento de competências ao nível da decisão e resolução de problemas, 

linguísticas, sociais e culturais, de cidadania europeia e de integração em equipas 

de trabalho multidisciplinares,  competências adquiridas ao longo do curso;  

Desenvolvimento de competências de adaptação a diferentes metodologias de 

PONTOS FORTES  / PONTOS FRACOS / ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
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trabalho e às exigências técnico-profissionais através do contacto com outras 

realidades e métodos de trabalho, consolidando os conhecimentos;  

Motivação para o prosseguimento de estudos e aprofundamento das competências 

técnicas já adquiridas; 

Partilha de conhecimentos e estabelecimento de contactos que podem vir a ser 

úteis no futuro;  

Contacto e manipulação de equipamento e software de gama profissional; 

Construção da cidadania europeia, do diálogo intercultural, da promoção e 

igualdade entre homens e mulheres, apoiando a realização profissional e pessoal, 

baseada na compreensão e no respeito dos direitos humanos e da democracia, 

incentivando a tolerância e o respeito pelos outros povos e culturas; 

Experiência de vida diferente, introduzindo a prática real de trabalho que 

promoveu uma comparação de elevada qualidade. 

 

Uma vez que esta parceria antecedeu o estágio profissional dos participantes, FCT 

(Formação em Contexto de Trabalho), esta serviu como facilitadora para a 

escolha dos locais de estágio, que, ao mesmo tempo, beneficiaram dos 

conhecimentos e competências adquiridas pelos alunos, na experiência Leonardo 

da Vinci. Os participantes são, assim, considerados pelos seus formadores como 

uma mais-valia para as suas empresas. 

Adicionalmente, esta participação ajudou na promoção do trabalho desenvolvido 

pelos profissionais do agrupamento, diretamente envolvidos, contribuindo para a 

visibilidade e bom nome do Agrupamento e do Curso Profissional de Técnico de 

Multimédia. 

Pelo facto de terem sido hospedados em famílias de acolhimento, o diálogo 

intercultural foi mais rico e alguns alunos estabeleceram relações que perduraram 

para além da parceria. 

As classificações obtidas pelos alunos integraram, de forma exponencial, as 

classificações da FCT. Para este efeito os alunos fizeram-se acompanhar de uma 

versão em Inglês, especificamente criada para esta parceria, da caderneta de 

FCT, normalmente utilizada pela escola. 

Pontos 

Fracos 

Financiamento tardio forçou alterações/adaptações que quase o comprometiam; 

Necessidade de implementação do projeto, inicialmente pensado para 12 meses, 

em apenas 2 meses por caducidade do contrato de trabalho do professor 

responsável no final do ano letivo; 

Disponibilidade financeira apenas 45 dias antes da data prevista para a 

mobilidade; 

Necessidade de mudança de parceiro/país de acolhimento por impossibilidade de 

aquisição de transporte atempadamente, e de acordo com orçamento estipulado; 
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Falta de maturidade de alguns alunos obrigou a deslocação a Sevilha e contactos 

adicionais, por parte do professor responsável, no decorrer do período de estágio;  

Falta de equipamento necessário para o estágio, por parte dos alunos, conduziu à 

necessidade de se proceder ao empréstimo de material audiovisual/informático; 

Saída da responsável pelo Gabinete de Desenvolvimento Associativo e Cidadania, 

da Câmara Municipal do Montijo, que colaborou, com a escola, no processo de 

candidatura dificultou, numa fase inicial, a implementação do projeto. 

Estratégias 

de 

Melhoria 

Escolha do parceiro por iniciativa própria 

Maior responsabilização dos alunos, por forma a evitar possíveis constrangimentos 

 


