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> Abertura de horizontes  

> Melhoria das competências linguísticas e técnicas 

> Formação profissional e técnica na área do Design 
   Multimédia
 
> Conhecimento das realidades profissionais de outros países

> Promoção de oportunidades internacionais

> Promoção da cidadania ativa global

> Desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos e 
da comunidade educativa

> Aposta na internacionalização do Agrupamento e empregabi-   
   lidade no mercado nacional e internacional

PORQUÊ?
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> Formação em contexto de trabalho (estágio) de 3 semanas 
(aprox. 23 dias) para 15 alunos e 2 professores acompa-
nhantes (7 dias cada um) dos cursos de:

       > Curso de Especialização Tecnológica em Desenvolvimento             
            de Produtos Multimédia – Nível 5 (5 alunos)

       > Curso Profissional de Técnico de Multimédia – Nível 4 
            (10 alunos + 2 professors acompanhantes)

Formação em contexto de job shadowing para 4 professores 
(5 dias de atividades + 2 de viagens)

EM QUE CONSISTE?
Projeto Erasmus+ Mobilidade Internacional
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> Desenvolver capacidades e competências técnicas, linguísticas e pessoais 
que facilitem a empregabilidade dos alunos 

> Desenvolver competências sociais e pessoais, (participação na vida de forma 
crítica e responsável, o respeito pela diversidade cultural e a cooperação com 
os outros em tarefas comuns)

> Incentivar a autoresponsabilização no desenvolvimento das aprendizagens

> Reconhecer o mérito dos alunos

> Adquirir e/ou melhorar competências técnicas e profissionais na área do 
Design Multimédia

> Estimular aprendizagens organizacionais para a melhoria de procedimentos e 
desempenho do Agrupamento de Escolas da Cidadela 

> Combater a exclusão social

> Internacionalizar o Agrupamento

> Consolidar a rede de contatos e networking que permita envolver todos os 
alunos e staff do Agrupamento em processos de aprendizagem que lhes 
alarguem os horizontes e permita a criação de sinergias e parcerias para a 
inovação, criatividade e empregabilidade dos jovens

PRINCIPAIS OBJETIVOS?
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ONDE?
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Budapeste
Hungria

Viena
Áustria



#05

QUANDO?

1 GRUPO
> 3 semanas, 23 dias (aprox.) + 2 de viagem (ida e volta)

Data: Fevereiro 2021
Local: Viena, Áustria

2 GRUPO
> 3 semanas, 23 dias (aprox.) + 2 de viagem (ida e volta)

Data: Junho/Julho 2021 (previsão: 12.06.2021 a 4.07.2021) 
Local: Budapeste, Hungria 

MOBILIDADE DE PROFESSORES
> 5 dias + 2 de viagem (ida e volta)

Data: Junho 2021 (previsão: 19.06 a 23.06.2021) 
Local: Budapeste, Hungria 



DESTINATÁRIOS?
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> Alunos dos cursos de:
 
- Especialização Tecnológica em Desenvolvimento de Produtos  
   Multimédia (Nível 5).

- Curso Profissional de Técnico de Multimédia – (Nível 4).

> E:

- 4 Professores da área da Multimédia. 



O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
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1 > Viagens e Seguro

2 > Documentação e Preparação pré-partida

3 > Transfer

4 > Alojamento (em dormitórios de 4/6/8 camas em Hostel)

5 > Alimentação (catering)

6 > Transportes locais (Passe semanal/Bilhetes)

7 > Atividades culturais 

8 > Orientação (à chegada) para acolhimento, boas-vindas, apresentação e 
prevenção de riscos/choques culturais

9 > Apoio e monitorização por 2 professores acompanhantes do AE Cidadela

10 > Apoio linguístico online (inglês)

11 > Tutor de estágio

12 > Monitorização por parte da Rede CEM 

13 > Certificado Europass Mobilidade



ORGANIZAÇÃO PARCEIRA?
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https://ce-mobility.eu/en/



SPEEDZONE.HU
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Empresa de acolhimento de estagiários em Budapeste, Hungria

É uma das maiores empresas no Youtube na Hungria, que lida principalmente com testes de 
carros ao vivo. Desde Junho de 2017, Speedzone continua a acreditar que vale a pena criar 
conteúdo semanal em vídeo online (antes era produzido apenas para a televisão).  Os criadores 
trabalham desde o início como um grupo de amigos, e não como uma equipa editorial.

Youtube: https://www.youtube.com/c/speedzonehu/featured
Facebook: https://www.facebook.com/speedzone.hu/?fref=ts
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ATV Privat TV GmbH & Co KG
Empresa de acolhimento de estagiários em Viena, Áustria

KG, é uma empresa que faz parte da indústria televisiva, proprietária dos canais televisivos 
"ATV" e "ATV2".  O objetivo da empresa são, em particular, serviços relacionados ao desenvolvi-
mento e produção de programas de televisão, que podem ser distribuídos terrestre, via redes de 
cabo na Áustria e via satélite digital criptografado, além de serviços relacionados ao desenvolvi-
mento e produção de programas de televisão que podem ser distribuídos por outros canais de 
transmissão. 

Youtube: https://www.atv.at/
Facebook: https://www.facebook.com/ATV.at



O QUE PRECISO FAZER PARA
ME CANDIDATAR
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> 1. Preencher a Ficha de Inscrição

> 2. Currículo em formato Europass

> 3.  Autorização Encarregado educação

> 4. Cartão de Cidadão / BI / Passaporte válido 

> 5. Cartão Europeu Seguro Doença válido

Informa-te com a Diretora de Curso!
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CANDIDATA-TE 
A ESTA 

OPORTUNIDADE ÚNICA 
E DESAFIA 

O TEU FUTURO! 


