
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 
PROJETO ERASMUS+ KA2  
Olas que unen e enseñan/Waves for Link and Learn 
 

O Erasmus+ é o programa europeu que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto e tem como 

objetivo contribuir para o crescimento, o emprego, a equidade e a inclusão sociais, bem como para o quadro estratégico 

da UE em matéria de educação e formação. 

Este intercâmbio de escolas permitirá a vários alunos vivenciarem “in loco” a maneira de viver e aprender noutros 

países, permitindo a troca de experiências e apresentações do melhor que podem fazer para mostrar Portugal, mais 

especificamente, o concelho de Peniche, além-fronteiras. 

O nosso agrupamento foi selecionado para participar num projeto europeu que tem como tema Mar, Surf e 

Património, permitindo a alunos e professores do 2.º ciclo participarem em trabalhos e atividades sobre a temática 

para apresentação a outras comunidades educativas europeias. 

 Olas que unen e enseñan/Waves for link and Learn (Ondas que nos unem e ensinam) é um projeto no âmbito do 

Erasmus+ KA2 que implica duas mobilidades de professores e alunos, ao estrangeiro. Com a duração de 2 anos, alunos 

e professores de Portugal, Irlanda e Espanha, envolver-se-ão em atividades que promovem a literacia dos oceanos e a 

sua aplicação em contexto educativo. 

Para a participação do agrupamento neste projeto, professores e alunos irão desenvolver atividades 

extracurriculares como: exposições; redação de artigos; recolhas fotográficas; edição de vídeos temáticos; execução de 

trabalhos inerentes ao projeto internacional a implementar na escola e participação ativa nas atividades de divulgação 

do projeto, entre outras. 

Para poder fazer parte deste projeto, o aluno deve realizar a tarefa abaixo descrita e proceder à sua entrega, ao 

coordenador pedagógico, até ao próximo dia 17 de dezembro de 2019 (terça-feira). 

Com a ajuda do encarregado de educação, escrever uma carta de motivação, com o tamanho máximo de 1 página A4, 
onde o aluno deverá responder às seguintes questões, organizadas em 4 parágrafos: 
 
- Apresentação do aluno(a) – Nome, turma, número, qualidades e hobbies; 
- Porque é que gostavas de participar no programa Erasmus+? 
- Estás pronto a fazer trabalhos extracurriculares para partilhar com a comunidade? 
- Que trabalho gostavas de fazer para mostrar aos alunos de Espanha, Irlanda e Portugal? 

 
No final, deverá o encarregado de educação escrever: 
Autorizo o meu educando a participar no programa Erasmus+, e como tal, sair do país, acompanhado por 3 professores, 
para um intercâmbio escolar durante 5 dias em Sligo (Irlanda).  
Colocar a data e assinar. 
Deixar contacto de telefone/telemóvel 

 

Os conselhos de turma e a equipa de projetos procederão à seleção dos alunos a participar neste intercâmbio 

escolar, nomeadamente para a deslocação a Sligo (Irlanda) de 20 a 24 de maio de 2020, com base nos seguintes 

critérios: 

Carta de motivação; Capacidade de relacionamento interpessoal; Competências no uso das TIC; Capacidade de 

realização de trabalhos de projeto; Participação nas atividades escolares; Capacidade de trabalhar em equipa; Espírito 

de iniciativa; Responsabilidade; Criatividade; Sociabilidade; Ausência de participações disciplinares; Atitudes e atos 

exemplares reconhecidos/observados; ou outros que possam vir a ser considerados pelo júri. 

Caso o aluno seja selecionado para participar no projeto, o Encarregado de Educação será contactado para 

participar, posteriormente, numa reunião de esclarecimentos adicionais. 

Atouguia da Baleia, 04 de dezembro de 2019                                                                               A Diretora 


