
 

 

Job Orientation and Work Experience in Europe 

De 11 a 15 de novembro, a Escola Pedro Jacques de Magalhães teve o privilégio de receber 

alunos e professores provenientes da Alemanha, Itália e Malta, no âmbito do 3.º intercâmbio 

do projeto ERASMUS + “Job Orientation and Work Experience in Europe”.  

Em desenvolvimento há dois anos, este projeto tem, entre outros, os objetivos de 

promover o intercâmbio entre alunos de nacionalidades diferentes; desenvolver a 

comunicação e as competências linguísticas e dotar os alunos de ferramentas que lhes 

permitam candidatar-se a atividades laborais/ profissionalizantes no mercado europeu. 

Durante a sua permanência em Portugal, acompanhados por alunos e professores 

portugueses, os visitantes tiveram oportunidade de conhecer um pouco da nossa cultura, 

visitar algumas empresas e efetuarem atividades cujo objetivo foi o treino de competências 

para a participação no próximo intercâmbio que decorrerá na Alemanha em fevereiro de 2020. 

A receção oficial que decorreu no Auditório da Escola contou, entre outras atividades, com 

uma pequena mostra do cancioneiro tradicional português, com interpretação de um grupo de 

alunos do 2.º ciclo e arranjos musicais dos professores Dolores Cruz e Paulo Cairrão, e com um 

número de dança interpretado por alunas do ensino articulado de dança do Conservatório 

Regional Silva Marques. Seguiu-se um divertido momento quebra-gelo, dinamizado pelo 

artesão Inocêncio Casquinha, que culminou na construção colaborativa de instrumentos 

musicais cuja matéria-prima foi principalmente material de desperdício.  

A semana decorreu com sessões de trabalho, visitas a empresas e roteiros culturais. 

Destacam-se o workshop dinamizado pela equipa multidisciplinar do Projeto Municipal 

Caleidoscópio sobre “Comunicação” e “Elevator Pitch”; as visitas à Central de Cervejas - Sagres; 

ao Laboratório de Sistemas e Robótica do Instituto Superior Técnico e à Microsoft; a viagem 

pelo Tejo no Barco Varino “Liberdade”, o passeio por Lisboa e a visita ao Oceanário.  

As diferentes nacionalidades dos envolvidos no projeto não constituíram barreira â 

comunicação. O inglês, língua oficial do projeto, foi utilizado quer para a comunicação oral 

quer para a escrita e foi fantástico observar alunos da escola, que não estavam no projeto, a 

conversarem com os colegas estrangeiros. A avaliação efetuada pelo grupo visitante, alunos e 

professores, relativamente a todos os aspetos da sua estada, foi muito boa, tendo contribuído 

para ela o fantástico acolhimento das famílias portuguesas que, durante uma semana, 

receberam em suas casas os jovens italianos e alemães como se de filhos se tratasse. 

A equipa portuguesa no projeto agradece a todos os que, de alguma forma, 

contribuíram para que o terceiro intercâmbio do projeto fosse um sucesso (pessoal 

docente e não docente, alunos, pais/encarregados de educação, direção). 

P’la Equipa Portuguesa no Projeto 
Os alunos Joana Pita e Luís Machado 

 

 


