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O Erasmus+ é o programa da União Europeia (UE) nos domínios da educação, formação, 

juventude e desporto para o período de 2014-2020. Estes setores podem dar uma 

contribuição importante para ajudar a enfrentar as mudanças socioeconómicas e os 

principais desafios que a Europa terá de enfrentar até ao final da década, assim como 

apoiar a execução da estratégia Europa 2020 para o crescimento, o emprego, a justiça 

social e a inclusão. 

Objetivos do projeto: 

• Melhorar as competências profissionais dos professores das escolas parceiras. 

• Desenvolver nos alunos competências empreendedoras. 

• Promover nos alunos motivação para a participação em projetos mobilizadores de 

diferentes saberes. 

• Melhorar as competências sociais, culturais, linguísticas e interculturais nas 

escolas parceiras. 

 

O Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches encontra-se a participar neste projeto para o 

qual selecionou um grupo de 10 alunos que serão acompanhados por 2 docentes.  

Critérios de seleção: 

• Comportamento; 

• Pertencer ao ensino secundário Regular/Profissional; 

• Revelar interesse e motivação para a participação em projetos empreendedores e 

mobilizadores de diferentes saberes, nomeadamente ao nível da União Europeia; 

• Proficiência comunicativa em língua inglesa 

 

Penamacor, 26 de julho de 2019 

 O Diretor 
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1 a 7 de setembro – Roménia (Caianu Mic) 
 
 
 
 

De acordo com a aplicação dos critérios de seleção definidos pelo Agrupamento, os alunos 

selecionados são os seguintes: 

• Adrian Mimoso Pascual 

• Alexandre dos Reis Moiteiro 

• Ana Catarina Monteiro Pereira 

• Ana Filipa Andrade Esteves 

• Anaís Costa Geraldes 

• André Filipe Laureano Rainho 

• Leonel Caria Guerra 

• Micaela Moiteiro Borrego 

• Miguel Ângelo Matos Marques 

• Vasco Tafiv Soares 

 

Os alunos serão acompanhados pelas professoras Maria Isabel Henriques e Paula Cristina Vaz. 

 

 

 
 
 
 

Penamacor, 30 de julho de 2019 

O Diretor 
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