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I - Âmbito do Projeto 

 

O Projeto Erasmus+ KA1, “Formar para Aprender, Aprender para Melhorar”, surge no âmbito do 

trabalho que o Agrupamento tem vindo a desenvolver com o intuito de melhorar as práticas 

educativas nele implementadas e visa, simultaneamente, dar resposta a algumas das necessidades 

identificadas pelos docentes que o integram.  

O projeto, assente nos pressupostos acima enunciados, centra-se em três áreas de intervenção 

prioritária às quais estão associadas diferentes modalidades de formação (Job shadowing e cursos), 

que  pretendem envolver docentes do ensino pré-escolar ao 3.º ciclo.  Essas áreas de intervenção 

têm como desígnio  

 

a) A adoção de metodologias inovadoras 

b) A modernização da instituição e o desenvolvimento escolar  

c) A aquisição de competências digitais 

 

II-A - Objetivos Gerais 

 

1. Promover a formação internacional de docentes do Agrupamento 

2. Melhorar as competências básicas dos participantes 

3. Contribuir para a internacionalização do Agrupamento 

4. Incentivar a criatividade, a inovação e o espírito empreendedor 

 

II-B- Objetivos Específicos (por área de intervenção prioritária) 

  

a) Adoção de metodologias inovadoras 

• melhorar as competências dos docentes, numa perspetiva de inovação de 

práticas e de literacia digital; 

• dotar os docentes de ferramentas que lhes permitam trabalhar a diversidade 

cultural e social e a inclusão; 

• permitir a participação de docentes em situações de formação com pares de 

outros países europeus, aumentando a sua consciência europeia da educação. 
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b) Modernização da instituição e desenvolvimento escolar 

• conhecer estruturas e modelos inovadores, a nível internacional, que possam 

ser replicados, desenvolvendo uma visão sobre inovação na escola; 

• melhorar as competências ao nível da organização, gestão e direção do 

Agrupamento. 

c) Aquisição de competências digitais 

• familiarizar os docentes e gestores do Agrupamento com ferramentas e conceitos 

relacionados com a literacia digital; 

• consciencializar os docentes para a importância das TIC em contexto educativo e 

para a forma como estas dinamizam os processos de ensino e de aprendizagem. 

 

                                    III – Duração/Calendário do Projeto 

 

O projeto tem a duração de 2 anos. Inicia-se em julho de 2019 com a apresentação à comunidade 

escolar e termina em junho de 2021 com a redação do relatório final. As mobilidades previstas 

realizam-se de acordo com o calendário apresentado. 

 
Data  

 
Mobilidade 

Novembro 2019 Job shadowing 1 

Janeiro 2020 Curso de formação 1 

Abril 2020 Curso de formação 2 

Maio 2020 Job shadowing 2 

Julho 2020 Curso de formação 3 

Setembro 2020 Curso de formação 4 

Novembro 2020 Job shadowing 3 

Fevereiro 2021 Curso de formação 5 

Abril 2021 Curso de formação 6 
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V – Modalidades de participação, número, candidatura e critérios de seleção dos participantes  

 

 

Modalidade de 

participação 

Número de 

participantes 

Candidatura  

às mobilidades 

Critérios de seleção dos participantes  

    

 

Job shadowing 

 

 

6 docentes, 1 de cada 

departamento: pré-escolar, 

1.º ciclo; ciências exatas; 

ciências sociais e humanas, 

línguas e expressões. 

 

Candidatura em 

https://docs.google.c

om/forms/d/1Kbnj3-

8Fc4AGfjLm6riB0Fu63

N-

QYc2xhIOWusKzxhQ/

edit 

 

 

✓ Ser professor de quadro do agrupamento 

✓ Revelar proatividade na busca de parcerias 

com escolas estrangeiras 

✓ Dominar, pelo menos, uma língua 

estrangeira como utilizador independente  

✓ Ser creditado como formador/ou mostrar 

disponibilidade para se creditar como 

formador 

✓ Possuir formação/competências na área 

das TIC 

✓ Apresentar formas diversificadas de 

replicação da formação frequentada.  

 

Cursos de formação – 

desenvolvimento e 

organização escolar 

 

 11 docentes  

Coordenadores dos órgãos de 

gestão intermédia 

Membros da direção do 

Agrupamento 

 

 

 

 

 

 

Por inerência de funções 

 

 

 

Cursos de formação – 

TIC 

 

4 docentes de qualquer área 

do saber que apresentem 

motivação para a integração 

das TIC em contexto 

educativo e competências 

para replicar a formação 

 

Candidatura em 

https://docs.google.c

om/forms/d/1Kbnj3-

8Fc4AGfjLm6riB0Fu63

N-

QYc2xhIOWusKzxhQ/

edit 

 

 

✓ Ser professor de quadro do agrupamento 

✓ Revelar proatividade na busca de cursos na 

área da literacia digital 

✓ Dominar, pelo menos, uma língua 

estrangeira como utilizador Independente  

✓ Ser creditado como formador/ ou mostrar 

disponibilidade para se creditar como 

formador 

✓ Possuir formação/competências na área 

das TIC 

✓ Apresentar formas diversificadas de 

replicação da formação TIC frequentada 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kbnj3-8Fc4AGfjLm6riB0Fu63N-QYc2xhIOWusKzxhQ/edit

