
Tire o máximo partido
da sua experiência

 Erasmus+!

Erasmus+
APOIO LINGUÍSTICO ONLINE



ERASMUS+: MUDAR VIDAS, ABRIR MENTES

O Erasmus+   visa promover as competências e a 
empregabilidade, bem como modernizar a educação, a 

formação  e o trabalho dos jovens.

O Erasmus+   contribui para promover 

a cooperação, a diversidade e o multilinguismo.



Com 4 MILHÕES de participantes  até 2020, o Erasmus+ 

constitui uma oportunidade única para estudar, receber 

formação e adquirir experiência profissional ou prestar serviço de 

voluntariado noutro país.

ERASMUS+:  
APRENDA EM QUALQUER LUGAR



OLS DO ERASMUS+: 
 APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS PARA SI

Uma vez que as línguas estão no cerne da compreensão 

e do entendimento  mútuos, é essencial promover a 

aprendizagem de línguas para os participantes na mobilidade 

Erasmus+.

Para o apoiarmos, implementámos o  

 OLS (Online Linguistic Support, Apoio Linguístico 
Online).



TESTE DE AVALIAÇÃO LINGUÍSTICA OLS DO ERASMUS+: 
UMA OPORTUNIDADE ÚNICA 

Como participante numa mobilidade, tem 

a oportunidade de avaliar e de melhorar as suas 
competências

na língua estrangeira que utilizará para estudar, trabalhar 

ou fazer voluntariado fora do país, assim como na(s) 

língua(s) local(is).*

*Os resultados do teste de avaliação linguística OLS não o impedirão de participar na mobilidade.



OLS DO ERASMUS+:
LÍNGUAS

 

Antes e durante a sua estada no estrangeiro, tem a oportunidade 

de melhorar as suas competências linguísticas com o OLS nas 

seguintes línguas:

 BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI e SV.

 
APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE!



O TESTE DE AVALIAÇÃO LINGUÍSTICA
OLS DO ERASMUS+

O teste de avaliação linguística do OLS   é obrigatório para os participantes 

em atividades de mobilidade Erasmus+ com uma das línguas do OLS disponíveis 

(previamente enumeradas) como principal língua de instrução, trabalho ou voluntariado.1

Se for estudante do ensino superior, a realização do teste de avaliação linguística OLS 

constitui um pré-requisito para a sua mobilidade.2

1  com exceção dos falantes nativos
2  salvo em casos devidamente justificados

Antes do seu período de 

mobilidade Erasmus+

No final do seu período de 

mobilidade Erasmus+
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BEM-VINDO(A)
AO OLS DO ERASMUS+!

Uma vez selecionado 
para o programa Erasmus+,

receberá um e-mail 

para ativar a sua conta.

Entre em 

www.erasmusplusols.eu 
ou abra a app do OLS.

Faça o teste

de avaliação OLS!



VERIFIQUE O SEU NÍVEL LINGUÍSTICO!

O teste de avaliação linguística   OLS do Erasmus+        

é composto por 55 perguntas

demora cerca de  

30 a 35 minutos

é progressivo e adapta-se  

ao seu nível de conhecimento linguístico



B1

VEJA INSTANTANEAMENTE OS SEUS RESULTADOS



✔

✔

✔

✔

DESCUBRA O SEU NÍVEL EM CADA UMA DESTAS COMPETÊNCIAS!

Determine o seu nível em cada uma destas competências, de acordo com o QECR*

*Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas

Gramática
(20 perguntas)

Vocabulário
(15 perguntas)

Compreensão auditiva
(10 perguntas)

Compreensão de leitura
(10 perguntas)

O TESTE DE AVALIAÇÃO ENVOLVE

Utilizador 
básico

Utilizador 
independente

Utilizador 
proficiente



 QUE VANTAGENS LHE OFERECE?

A oportunidade de fazer um   curso de línguas OLS   e de aceder ao fórum,

 a sessões de tutoria e a MOOCs para atingir o nível recomendado.

Uma análise pormenorizada do seu 
nível linguístico, em conformidade com 

o QECR

A sua classificação no teste de 
avaliação como prova das suas 

competências linguísticas

Aproveite esta oportunidade para

criar ou atualizar o seu 

Passaporte linguístico

Europass

Youthpass



O QUE ACONTECE EM SEGUIDA?

Os seus resultados não o impedirão

de participar na mobilidade Erasmus+.

Pode melhorar o seu nível linguístico

fazendo um    curso de línguas OLS.



QUANTO MAIS DEPRESSA MELHOR!

O teste de avaliação linguística OLS é obrigatório para os participantes na mobilidade 

Erasmus+. 

Se for estudante do ensino superior, a realização do teste de avaliação linguística OLS

constitui um pré-requisito para a sua mobilidade, salvo em casos devidamente 

justificados.

Esteja atento para não falhar o prazo!



ERASMUS+
APOIO LINGUÍSTICO ONLINE

Aproveite ao máximo esta oportunidade única!

Desfrute da sua experiência Erasmus+ no estrangeiro!


