


KA1 = Mobilidade Individual para Aprendizagem 









Objetivos
• melhorar as 
competências 
dos docentes, 
numa 
perspetiva de 
inovação de 
prática 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.

a) Adoção de metodologias inovadoras



b) Modernização da instituição e desenvolvimento escolar

Objetivos
• 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) Competências digitais

Objetivos • familiarizar os 
docentes e gestores do 
Agrupamento com 
ferramentas e conceitos 
relacionados com a 
literacia digital;

• consciencializar os 
docentes sobre a 
importância das TIC em 
contexto educativo e da 
forma como estas 
dinamizam os processos de 
ensino e de aprendizagem.



Mobilidades de formação



a) Job shadowing



b) Cursos de formação



b) Cursos de formação



Mobilidades de formação



Calendarização – fase inicial 



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



Data Atividade / tarefa

Período anterior a cada mobilidade Atividades de preparação para a mobilidade

Período a seguir a cada mobilidade Reuniões / sessões de formação / worshops para 

disseminação das atividades 

Outubro de 2019 Criação do blogue do projeto

Novembro / dezembro  2019 - Criação da plataforma online interativa de 

congregação documental, criação online de um 

espaço de debate, com fóruns de discussão

Outubro 2020 Cursos de formação creditados

a. na área da aquisição de competências 

digitais

b. na área da modernização da instituição e 

desenvolvimento escolar

Junho 2020 

Junho 2021

Relatório intermédio

Relatório final



Alguns sites de interesse

Sítio web do projeto  
http://agrupamentoeliasgarcia.com/internacionalizacao_agrupamento/ka1_training/ka1_training_improve.html

Plataforma eTwinning
https://www.etwinning.net/pt/pub/index.htm

Erasmus+ Portugal
https://www.erasmusmais.pt/

School Education Gateway
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

http://agrupamentoeliasgarcia.com/internacionalizacao_agrupamento/ka1_training/ka1_training_improve.html
https://www.etwinning.net/pt/pub/index.htm
https://www.erasmusmais.pt/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

