
A Escola Profissional de Setúbal participa em projetos promovendo a mobilidade 

de alunos desde 2001 e, ao longo destes anos os resultados alcançados e o impacto 

foi extraordinário tornando-o, nos dias de hoje, um factor essencial de motivação dos 

nossos alunos no seu desempenho escolar e uma mais-valia assumida por toda a 

Comunidade Educativa. 

O Projecto Mobilidade “EuroJobs ” 2011 pretende, não só dar continuidade ao que 

tem sido realizado durante estes anos, mas também, melhorar e inovar o trabalho 

desenvolvido. Neste sentido pretendemos, aumentar o número de alunos de 2º que 

participam nas mobilidades, alargando deste modo a nossa intervenção a mais 

turmas. Apresentamos dois parceiros que, nos darão a conhecer outras realidades 

Europeias e, deste modo, responder às nossas necessidades de Formação. 

Julgamos ser fundamental, destacar os resultados obtidos no passado, os quais 

demonstram de forma inequívoca como este Projecto conta com a nossa participação 

activa na dinamização da Mobilidade destes jovens. Os resultados obtidos foram 

excelentes nos mais diferentes níveis, de acordo com avaliação dos intervenientes. 

No âmbito do projeto e em articulação com os parceiros, foi proposto pela FEPSET 

um Programa de Estágio, com a duração de 4 semanas, que não só integra a criação 

de um Plano de Estágio adequado a cada aluno de acordo como seu perfil de formação 

e define as actividades/tarefas a realizar no local de estágio, bem como os objectivos 

a atingir, mas também, contempla o conjunto das restantes actividades a 

desenvolver na mobilidade: preparação linguística e cultural, desenvolvimento 

pessoal, colocação e acompanhamento do estágio dos alunos e realização de 

actividades de lazer. 

No total serão abrangidos por este projecto alunos do 2ºAno e do 3º Ano. Contará 

ainda com a participação de professores acompanhantes. 

Com base nos resultados obtidos no passado muito valorizamos a importância deste 

projecto, não só na vida destes jovens mas também em todos os restantes 

intervenientes e no seu contributo para a dinâmica do Projecto Educativo da 

FEPSET. 

 

MOBILIDADE SETEMBRO 2012 

Participantes: ESPANHA – BARCELONA 

3º TDD3D - Denis Machado  

3º TCMRPP - Ana Raposo, Pedro Ferreira 

3º TA2D3D - Ana Costa, Filipe Tico, António Gomes 

3º TT - Sandra Viveiros, Tatiana Gonçalves, Filipa Rabaço 

Professora acompanhante do grupo: Diana Menezes 

 

Consulte as mensagens de cada aluno que participou na mobilidade 

 

 

http://www.eps.pt/ProjectosComunitarios/EuroJobs/MensagemAlunoEspanhaSet2012.aspx


Participantes: ALEMANHA - LEIPZIG 

3º TAL - Adrielly Carreira, Alexandra Secarã, Carla Monteiro, Jaydev Mansing, Vera 

Santos 

3º TER - Bernardo Lino, Daniel Afonso 

3º TMIE - André Santos, Bernardo Balsinha, Mário Guerreiro, Marcelo Bento 

Professora acompanhante do grupo:  Conceição Piedade 

  

 

  

Barcelona e Leipzig recebem alunos da FEPSET 

Entrega dos certificados de mobilidade Da Vinci 

Consulte as mensagens de cada aluno que participou na mobilidade 

MOBILIDADE FEVEREIRO 2013 

Participantes: ESPANHA – BARCELONA 

2º AS – Zuleica Martins (aluna de Quadro de Honra) 

2º TA2D3D – Bruno Ladeira, Manuel Abreu, Rui Peixoto, Jonas Marques 

Professor acompanhante do grupo:  Nuno Costa 

 

http://www.eps.pt/Noticias/Default.aspx?ID=317
http://www.eps.pt/Noticias/Default.aspx?ID=365
http://www.eps.pt/ProjectosComunitarios/EuroJobs/MensagemAlunosSet2012.aspx


Consulte as mensagens de cada aluno que participou na mobilidade 

Participantes: ALEMANHA - LEIPZIG 

2º TER – Eduard Jagalovschi, Gigel Manole (aluno de Quadro de Honra), Tiago 

Ubisse 

2º TMIE – Tiago Silva (aluno de Quadro de Honra) 

Professor acompanhante do grupo:  Duarte Florêncio 

 

Alunos realizam estágio na Alemanha e Barcelona 

Alunos apresentam experiência europeia 

Consulte as mensagens de cada aluno que participou na mobilidade 

 

http://www.eps.pt/ProjectosComunitarios/EuroJobs/MensagemAlunosEspanha2013.aspx
http://www.eps.pt/Noticias/Default.aspx?ID=355
http://www.eps.pt/Noticias/Default.aspx?ID=378
http://www.eps.pt/ProjectosComunitarios/EuroJobs/MensagemAlunosFev2013.aspx

