
Alunos da Escola Profissional de Almada são um sucesso na região 

Valenciana de La Vall d’Uixó 

 

Quatro alunos da Escola Profissional de Almada (EPA) deslocaram-se à região valenciana 

de La Vall D’Uixó, durante um mês, no âmbito do projeto Erasmus +. A mobilidade destes 

alunos desenvolveu-se em três empresas da localidade e teve como objetivos 

proporcionar a estes jovens um conhecimento real do mundo do trabalho a nível 

internacional, fomentar o desenvolvimento de competências linguísticas e promover o 

contacto com outras culturas. 

Diogo Moreira, Rafael Justino, João Silva e Jorge Oliveira foram os alunos de 3.º ano do 

Ensino Profissional selecionados para abraçar este projeto. Partiram no dia 29 de janeiro 

de 2018 e regressaram no dia 1 de março de 2018. Levaram na bagagem esperança, 

incerteza e vontade de aprender e trouxeram um mundo de confiança, aprendizagens e 

um coração cheio de afetos e amigos.  

Há vários anos que a EPA mantém a parceria com um Instituto local, o IES Botànic 

Canavilles, para que todo o processo possa decorrer da melhor forma e de modo que os 

seus alunos sejam integrados e acompanhados durante todo o período de mobilidade. 

2018 não foi exceção e o apoio desta instituição espanhola foi imprescindível para o 

sucesso do projeto e dos alunos. Os nossos jovens deixaram boa impressão junto de quem 

os recebeu e trouxeram muito para contar. O seu testemunho prova-nos que o projeto se 

deve manter: 

“Passou-se um mês repleto de novas aprendizagens, novas amizades, novos métodos, 

novas realidades, passou-se um mês repleto de alegrias. Trabalhámos, ajudámos, 

carregámos ferramentas e limpámos, e é isso que torna a nossa experiência tão boa, tão 

única: o facto de termos realmente feito tudo o que havia para fazer. Conhecemos outros 

mundos, outras visões e gostámos tanto delas que não as queríamos deixar. 

No final, fica a saudade de partir, mas chega outro sentimento novo, sentimento esse que 

se destina a pôr em prática tudo o que aprendemos e podermos transmitir o conhecimento 

a outros; isso é a magia que realmente nos é dada. Poder receber para mais tarde 



transmitir. Digo e repito: um mês é curto, queríamos mais, muito mais. Foi tão bom, tão 

diferente. Não mudava nada.” (Diogo Moreira) 

Assim, a EPA continuará a fazer o que estiver ao seu alcance para que os seus alunos 

possam usufruir desta singular experiência e, assim, formar cidadãos íntegros, capazes, 

responsáveis e autónomos, tal como se espera do papel que a Escola do século XXI deverá 

desempenhar.

      

 

   

 

 


