ERASMUS+
Programa adotado pela União Europeia nos
domínios da educação, da formação, da
juventude (EFJ) e do desporto para o período
2014-2020.
FLUXOS ESTÁGIOS CURRICULARES
Arezzo, Itália
Praga, República Checa
Retymno, Grécia
Sevilha, Espanha
FLUXOS ESTÁGIOS
EXTRACURRICULARES
Maribor, Eslovénia

Projeto Nº 2017-1-PT01-KA102-035425
RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DOS
PROJETOS INTERNACIONAIS DA EFTA

Foi atribuído à EFTA o Certificado de
Qualidade VET Mobility Charter pela Agência
Nacional Erasmus +, que reconhece a
capacidade operacional da escola para gerir
projetos de mobilidade e de aprendizagem
individual.

FLUXOS STAFF
Roskilde, Dinamarca
Helsinquia, Finlândia

O projeto EFTA ON BOARD reflete uma nova
rede de coorperação com novos parceiros e
proporciona à comunidade escolar um melhor
sentido de pertença à União Europeia.

A experiência da EFTA no âmbito dos projetos
de moblidade internacional, foi reconhecida
através da atribuição do prémio Boas Práticas
Erasmus+ 2016.

TESTEMUNHOS
ESTÁGIOS CURRICULARES

AREZZO
“Fui muito bem recebida (...) estagiei num
sítio muito bom, o acompanhamento da
escola e dos parceiros foi excelente e visitei
cidades lindas como Florença e
Roma!" Mónica Rajão
“Estagiei no Vogue Hotel e adorei a
experiência (...) o ambiente foi sempre
super familiar!voltava a repetir a
experiência" Oriana Romero

TESTEMUNHOS STAFF

FINLÂNDIA

“Experiência muito interessante a nível profissional e
pessoal. O programa foi organizada de acordo com a
nossa área profissional e é uma experiência a
repetir!" Ana Rita Pires

DINAMARCA

TESTEMUNHOS
EXRACURRICULARES

MARIBOR
“tudo é diferente, a língua, as pessoas, as
experiências e até mesmo o clima… criar
novas rotinas, fazer novos amigos, aprimorar
competências pessoais e profissionais, entre
outras tantas coisas maravilhosas que
vivenciei neste programa” Rúben Ferreira
"Adorei a experiência, repetiria sem dúvida
alguma (…) mudou a minha vida. Conheci
pessoas novas, visitei vários locais
diferentes.” Miguel Gonçalves

"Uma experiência extraordinária para o
enriquecimento da minha área de formação. O
contacto com uma realidade de ensino assente em
práticas pedagógicas e metodologias de ensino
diferentes e de reconhecimento a nível Europeu, é sem
dúvida uma mais valia para qualquer profissional da
docência” Sara Oliveira

SEVILHA
“adaptei-me muito bem, senti-me em casa! criei
muitos laços e já sinto saudades. Cresci muito (...)
responsabilidade, independência, aperfeiçoei as
técnicas que aprendi na escola... " Rebeca
Pereira

RETHYMNO
“valeu a pensa estar 3 meses fora (..) conheci um país
novo e sobretudo ganhei autonomia! Verónica Parra

PRAGA
“o meu local de estágio foi excelente, foram todos muito
prestáveis e aprendi muito. Adaptei-me bem e a
equipa de trabalho foi impecável! Praga é uma cidade
maravilhosa... " Séfora Moreira

O ex-aluno Rúben Ferreira aceitou a proposta
de emprego na entidade de estágio NANA
GOSTINSTVO e vai colaborar na abertura de
um novo espaço da entidade.
Votos de sucesso!

