
Identificação do Projeto 
 

Nº 2019-1-PT01-KA101-060296 

Título: Desenvolver, Inspirar, Inovar 

Programa: Erasmus+ 

Ação Chave: KA1 - Learning Mobility of Individuals 

Tipo Ação: KA101 - School education staff mobility 

Início do Projeto: 20/12/2019 

Fim do Projeto: 19/12/2022 

Duração do Projeto (meses): 36 

 

Público Alvo 
 

O Projeto destina-se a pessoal docente e não docente em funções na EBSQF. 

 

Objetivos:  
 

 promoção de uma cultura de qualidade e de responsabilidade;  

 desenvolvimento da identidade europeia;  

 atualização e aquisição de competências do pessoal docente e não docente;  

 operacionalização de práticas de educação inclusiva;  

 oferta de formação de qualidade;  

 melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  

 

Eixos temáticos:  
 

Foram selecionados 4 eixos temáticos como matriz estruturante deste projeto e os 

objetivos vão ao encontro das necessidades, focando questões levantadas pela EU 

2020 - internacionalização e modernização do currículo (competências essenciais, 

aprendizagem de línguas e desenvolvimento profissional contínuo dos professores): 

 Inclusão  

 Conteúdos e competências baseadas nas TIC 

 Autonomia e Flexibilidade Curricular e Gestão escolar 



 Metodologias inovadoras 

 

Atividades 
 

O projeto prevê 38 mobilidades nas categorias de Curso Estruturado, Jobshadowing e 

Missão Ensino 

 CURSOS ESTRUTURADOS: eventos de formação no estrangeiro que apoiam o 

desenvolvimento profissional de docentes ou outro pessoal educativo. Os 

cursos são selecionados de acordo com as necessidades da escola e os 

objetivos do projeto. 

 JOB SHADOWING: atividade que permite passar um período de observação 

numa escola parceira no estrangeiro, fazendo o acompanhamento de outro 

docente/ pessoal educativo. É necessário fazer um acordo prévio tripartido 

entre a Escola de origem, a Escola de acolhimento e o participante, os quais 

definem um programa a seguir. 

 MISSÕES DE ENSINO: atividade que permite a docentes da EBSQF lecionar 

numa escola parceira no estrangeiro. É necessário fazer um acordo prévio 

tripartido entre a Escola de origem, a Escola de acolhimento e o participante, 

os quais definem um programa a seguir. 

 

Critérios de elegibilidade 
 

 Preenchimento e entrega do formulário de candidatura dentro do prazo 

estabelecido, o que, por inerência, se traduz numa manifestação de interesse; 

 Disponibilidade para se deslocar ao estrangeiro por um período nunca inferior 

a 5 dias de formação ainda este ano letivo ou no primeiro período do próximo 

ano letivo (eliminatório); 

 Competências linguísticas básicas na língua de trabalho; (15%) 

 Capacidades comunicativas e de relacionamento (15%) 

 Capacidade de trabalhar em equipa (15%) 

 Compatibilidade com o curso escolhido; (15%) 

 Compromisso de envolvimento e participação nas atividades do curso (15%)  



 Compromisso em replicar a formação (aplicação das aprendizagens na prática 

letiva e nos meios de disseminação) (10%)  

 Apresentação de formas diversificadas de replicação da atividade frequentada. 

(15%) 

 

Critérios de desempate:  

1. nunca ter participado num projeto Erasmus+, para assegurar a participação de 

um maior número de docentes em projetos europeus; 

2. não ter já participado numa mobilidade deste Projeto; 

3. representatividade dos candidatos por cada departamento curricular. 

 

A análise das candidaturas e a aplicação dos critérios de seleção é da responsabilidade 

da equipa coordenadora do projeto, composta pelas professoras Filomena Ferreira, 

Ana Cristina Teixeira e Margarida Figueiredo. Os resultados da seleção serão 

comunicados por email e publicados no site da Escola. 

 

Candidatura 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=StcHxVmx0U2HEDAp_zT9EC8qSGDM62NCj-

_YBxYBka9UREI1VjIyRDdaWlhZTkFWUFJCMUhCVkRMQS4u 

 

A candidatura deverá ser submetida até às 23h59m do dia 20 de fevereiro de 2022. 

 

Mobilidades já realizadas 
 

https://padlet.com/sonia_antunes/rl4wy12np48nyajf 

 

Disseminação 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=StcHxVmx0U2HEDAp_zT9EC8qSGDM62NCj-_YBxYBka9UREI1VjIyRDdaWlhZTkFWUFJCMUhCVkRMQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=StcHxVmx0U2HEDAp_zT9EC8qSGDM62NCj-_YBxYBka9UREI1VjIyRDdaWlhZTkFWUFJCMUhCVkRMQS4u
https://padlet.com/sonia_antunes/rl4wy12np48nyajf

