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Programa ERASMUS+ Educação e Formação 2017 – Ensino Escolar - Ação Chave I: 

Mobilidade Individual para fins de aprendizagem 

O programa ERASMUS +é um programa da União Europeia, para o período de 2014-2020, e integra os 

domínios de educação, de formação, de juventude e do desporto.  

A seleção dos participantes nos Projetos Erasmus+ é efetuada pela instituição (Agrupamento de Escolas) 

que coordena o projeto. No presente definem-se os procedimentos e os critérios de seleção dos 

prticipantes no projeto, aprovados em Conselho Pedagógico, reunido a 13 de Junho de 2017. A sua 

divulgação será efetuada no sítio do AE www.aerosaramalho.pt. 

Projeto ERASMUS+ - AK1, com o título “Escola: ser melhor, ser maior”. Procedimentos de candidatura e 

critérios de seleção dos participantes. 

Parte 1 – Identificação das mobilidades para ensino/formação 

Job Shadowing 

País de destino 
Duração 

(dias) 
Dias de 
viagem 

Nº de 
participantes 

Área da Atividade de mobilidade 

Republica Checa 5 2 2 Matemática  

Lituânia 5 2 2 Educação especial /bibliotecas 

Alemanha 5 2 2 Ciências Naturais e Físico-química 

Total 42 6  

 

Cursos estruturados 

País de destino 
Duração 

(dias) 
Dias de 
viagem 

Nº de 
participantes 

Área da Atividade de mobilidade 

Reino Unido 5 2 2 Línguas estrangeiras 

Grécia 5 2 2 Gestão e avaliação 

Itália 6 2 1 Educação Formal /não formal 

Grécia 6 2 1 Robótica 

Bélgica 6 2 2 Salas de futuro 

Holanda 7 2 1 Arte/música fora de sala de aula 

Grécia 6 2 1 Trab. experimental /campo - Ciências 

Total 76 10  

 

Parte 2 – Perfil dos participantes 

1 – O Perfil de participantes foi aprovado em Conselho Pedagógico, reunido e constam no Formulário da 

Candidatura, pág. 10, que a seguir se descriminam: 

a) Docentes com experiência em ensino na liderança de equipas (coordenação/subcoordenação, Direção de 

Turma, Biblioteca escolar); 

b) Docentes das diferentes áreas do saber dos diferentes níveis de ensino, da educação pré-escolar ao 3.º 

ciclo, com enfoque na área das ciências, matemática e línguas; 

c) Docentes envolvidos em atividades do Plano Anual de Atividades; 
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d) Membros da gestão de topo e gestão intermédia (Conselho Pedagógico, Conselho Geral, Conselho 

Administrativo e de Gestão Intermédia); 

e) Docentes do Quadro de Escola/Agrupamento para que o projeto de disseminação seja garantido e o 

impacto esperado seja eficaz; 

Parte 3 – Critérios de seleção 

1 – As candidaturas, apresentadas pelos docentes, serão avaliadas pelo júri de seleção em função dos requisitos 

específicos de cada mobilidade para ensino/formação, identificadas no formulário de candidatura 

2 – Para além dos requisitos serão considerados os seguintes critérios gerais: 

a) Compromisso e empenho para a aprendizagem e respetiva integração das metodologias de ensino 

aprendizagem nas práticas de sala de aula; 

b) Compromisso e empenho para a aprendizagem e respetiva integração no exercício das competências no 

exercício de cargos de gestão de topo e/ou de gestão intermédia 

c) Compromisso e empenho para a aprendizagem e respetiva integração na Organização de atividades e/ou 

projetos do Plano Anual de Atividades. 

3- Domínio do Inglês ou outra língua que seja necessária à frequência da mobilidade Job Shadowing ou curso 

estruturado. 

4- Formação na área e/ou desenvolver projectos/actividades no Agrupamento na área de formação. 

5– Resultados esperados e a sua contribuição para o objetivo de disseminação das práticas na comunidade escolar: 

a) Compromisso e motivaçãopara participar em sessões de trabalho no âmbito do desenvolvimento de novas 

metodologias de ensino-aprendizagem; projetos e atividades do PAA; 

b) Compromisso e empenho para a aprendizagem e respetiva dinamização de ações de divulgação da 

formação no Agrupamento de escolas. 

 

Parte 4 – Procedimentos de candidatura 

Formulário de candidatura 

1 – Nome; 

2- Tempo de serviço; 

3 – Grupo de recrutamento; 

4 – Área de atividade a que se candidata e país de destino; 

5 - Domínio da língua estrangeira necessária para a frequência da formação; 

6 – Formação na área e/ou trabalho desenvolvido, na área da área da atividade a que se candidata, no 

Agrupamento; 

7 - Aceitação do compromisso de replicar a formação e disseminar os resultados no Agrupamento e/ou 

Centro de Formação da Associação de Escolas do Concelhos de Barcelos e Esposende; 

8 – Compromisso de realizar e disponibilizar Diários de Bordo; 

9 – Aplicação do conhecimento / metodologia que irá desenvolver, na área de atividade a que se candidata, 

no Agrupamento; 

10 - Informação que considere relevante para a apreciação da candidatura. 
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Parte 5 – Prazos de candidatura 

Entrega do formulário de candidatura nos Serviços administrativos até dia 10 de Julho; 

Publicação das listas ordenadas de candidatura no sítio do Agrupamento www.aerosaramalho.pt, até 17 de 

Julho. 


