
 

Grupo de alunos da Escola Secundária no contexto 

profissional de Dublin 

 

No passado dia 8 de maio, partiu um grupo de 9 alunos e 2 

professores rumo à capital irlandesa, Dublin, para iniciar 

uma experiência única no âmbito do projeto Erasmus+ 

BYTE - Boost Your Training Experience. 

 

Os alunos Kirsten Silva, Joana Dias, Gonçalo 

Ribeiro, Eduardo Mourão, do Curso Profissional 

Técnico de Multimédia, e Ana Leonor Bandeira, 

Diana Moreira, Ana Catarina José, Eric Raimundo e 

Rúben Ventura, do Curso Profissional Técnico de 

Desporto, aceitaram o desafio de participar nesta 

aventura, que lhes vai proporcionar a possibilidade 

de vivenciar a realidade profissional em Dublin 

durante um mês.   

Ao longo desta primeira semana, os alunos foram acompanhados por uma tutora da entidade 

intermediária, TravelMania, que lhes proporcionou uma visita à cidade, inteirando-os de toda a 

dinâmica relacionada com os transportes públicos e mostrando-lhes também alguns marcos de 

referência de Dublin, como por exemplo o “Spire”, monumento em forma de agulha, com 120 

metros de altura, visível a partir de vários pontos da cidade, tendo ainda sido apresentados às 

entidades onde irão realizar a sua Formação em contexto de Trabalho. 

        



O projeto BYTE, resultante da candidatura do Agrupamento à Ação Chave 1 do Programa 

Erasmus+ no sector do Ensino e Formaçãp Profissional (KA1), permite ainda a mobilidade de 

Staff, contando com a participação dos professores da área técnica Carla Castro e José Miguel 

Marques, que acompanharam os alunos na viagem e permaneceram em Dublin durante uma 

semana, na qual tiveram a oportunidade de fazer visitas profissionais, no âmbito das suas áreas 

técnicas, com o objetivo de atualizar e enriquecer os seus conhecimentos técnicos, bem como o 

uso da língua inglesa. 

Recordamos que a primeira mobilidade, no âmbito deste projeto, decorreu em junho do ano 

passado, com um grupo de 5 alunas na capital da Bulgária, Sófia, estando ainda prevista uma 

última mobilidade para Berlim, na Alemanha, com outro grupo de alunos e professores, no 

próximo dia 29 de maio. 


