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ERASMUS KA1 – Formação de Docentes e Funcionários  
        

     2020-1-PT01-KA101-078205 

“Rumo à Europa: aprender para melhorar”  

 

Projetos de Natureza Pedagógica 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE) do Agrupamento, 

este projecto deverá contribuir para o reforço das acções a desenvolver em seis áreas 

prioritárias: 

 

-Integração de alunos imigrantes 

-Modelo de organização interno; 

-Competências em língua inglesa; 

-Formação em contexto de trabalho em instituições internacionais; 

-Inovação tecnológica; 

-Transição digital 

 

Planeamento das atividades (Julho de 2021 a Agosto de 2021) 

Grupo de países: Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, 

Norway, Sweden, United Kingdom 

Atividades: 

-Job Shadowing (observação de aulas e boas práticas)- 3 vagas – 8 dias 

-Cursos Estruturados (ações de formação que serão acreditadas) – 6 vagas- 8 dias 

  - Cursos de inglês (2 vagas) 

  - curso de Boas Práticas (Benchemarketing):-  inovações curriculares, 

organização, avaliação, ferramentas digitais, etc (4 vagas) 
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Obrigações dos participantes: 

- Preparação para as modalidades formativas (job shadowing e cursos 

estruturados): linguística e outra ligada à temática da modalidade que vai frequentar; 

-Replicar as aprendizagens e implementá-las em sala de aula, partilhando-as com os 

seus pares; 

-Garantir a disseminação dinamizando workshops ou eventos formativos; 

- Disponibilização de várias plataformas ( facebook, site da escola, etwinning) para a 

publicação de fotos, vídeos, ...; 

Os participantes deverão comprometer-se do seguinte modo: 

- Contribuir para o correto desenvolvimento do projeto; 

Pretende-se que no final de cada dia de trabalho os participantes realizem um 

registo das aprendizagens. No final das atividades (até um mês após) os 

participantes irão realizar a avaliação das atividades e produzir um relatório (serão 

utilizados aplicativos on line do google docs), que incidirá sobre os seguintes 

aspectos: 

-Conteúdo; 

-Métodos de trabalho;  

-Materiais; 

-Qualidade do corpo docente; 

-Estratégias possíveis de serem aplicadas; 

-Plano de disseminação das atividades (calendarização das ações); 

-Até final de junho de 2022 os participantes deverão realizar : 

a) O inquérito de qualidade Erasmus+ ( será enviado pela Agência Nacional 

Erasmsu+) 
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 b) Relatório final onde se descreve os resultados obtidos, nomeadamente: 

✓ Resultados observáveis e quantificáveis 

✓ Cumprimento do plano de disseminação (consultar documento sobre 

disseminação) das atividades 

✓ Análise global 

No final, a equipa Erasmus+ atribuirá um valor (0-100) ao relatório final 

Benefícios dos participantes 

- Possível acreditação das formações por parte do Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua 

- Disponibilização de um financiamento (viagens, apoio individual e propinas) 

- Apoio na organização da viagem e alojamento por parte da Equipa Erasmus+ Move 

and Learn 

-Enriquecimento cultural, profissional e pessoal 

 

Processo de seleção 

Os interessados devem enviar as suas propostas utilizando o formulário de 

candidatura. As propostas devem ser enviadas para o seguinte email: 

erasmus@aevaledeste.pt 

 

Critérios de selecção 

1. Motivação - 15 pontos 

2. Objetivos da mobilidade - 5 pontos 

3. Vínculo com a escola - 5 pontos 

4. Formação contínua frequentada - 5 pontos 

5. Relevância da área disciplinar – 10 pontos 

6. Conhecimento de línguas estrangeiras – 10 pontos 

mailto:erasmus@aevaledeste.pt
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7. Plano de preparação da atividade – 10 pontos 

8. Plano de disseminação da experiência – 20 pontos 

9. Estratégias para implementar as aprendizagens realizadas - 20 pontos 

 

 

Notas importantes: 

-Cabe a cada candidato a inscrição no respetivo curso e a verificação da 

existência de vagas;  

-Cabe a cada participante a solicitação de autorização de mobilidade junto 

da Direção do Agrupamento e da DGEST, de acordo com a legislação em 

vigor; 

- Apenas candidaturas com uma classificação igual ou superior a 50 pontos 

são consideradas elegíveis; 

- Cabe à equipa Erasmus+ avaliar e aprovar a elegibilidade de um curso 

proposto, de acordo com os objetivos do projeto; 

-Cabe à Equipa  

-A participação do mesmo participante, em mais de um curso de formação 

ao longo da duração da acreditação (2020-2027), requer aprovação por 

parte da Equipa Erasmus+, sendo apenas alvos de análise as mobilidades 

consideradas de “excecional pertinência”. 

   

  
   O Coordenador do Projeto / Equipa Erasmus+ “Move and Learn” 
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