
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE

Projeto Erasmus+
LSD: Learn – Share – Do

- Enquadramento do Projeto

Como já vem sendo divulgado há algum tempo estamos a desenvolver um projeto

financiado pela União Europeia, ao abrigo do programa Erasmus+, para proporcionar

ao Staff do nosso Agrupamento a possibilidade de frequentar cursos de formação na

Europa, em Inglês.

O Projeto Erasmus+ KA1, “LSD” surge no âmbito do trabalho que o Agrupamento tem

vindo a desenvolver com o intuito de melhorar as suas práticas educativas 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 (Cursos e Jobshadowing), que pretendem envolver docentes

do ensino pré-escolar ao ensino secundário. Essas áreas de intervenção são:

a) A adoção de metodologias inovadoras;

b) A modernização da instituição e o desenvolvimento escolar;

c) A aquisição de competências digitais.

Os cursos têm a duração de cinco a seis dias e são financiados pelo programa

Erasmus+. O participante terá ainda direito a uma quantia monetária para as despesas

da viagem, alojamento e alimentação.

O Jobshadowing consiste numa mobilidade por 5 dias numa escola de outro país,

observando e dialogando com outros docentes e para partilha de práticas educativas.
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Cursos

Curso Local Duração
Datas

prováveis
Instituição

Reducing Early
School Leaving

Praga
República
Checa

5 dias outubro 2022
Erasmus Learn
by Oloklirosi

Schools in
Action:

Education for
Sustainable
Development

(ESD)

Atenas
Grécia

5 dias março 2022

DOR3A
Educational
Institute

Stress
Management
in schools

Roma
Itália

5 dias abril 2022
Erasmus Learn
by Oloklirosi

ICT INCLUSIVE
EDUCATION

Turquia
Istambul

5 dias
fevereiro

março 2022
Erasmus Learn

Teach With a
Twist!

Motivate
Students with

Creative
Teaching
Strategies

Amsterdão
Holanda

6 dias
maio

junho 2022
Europass

TeacherAcademy

Considerações sobre os deveres dos participantes

Os docentes envolvidos na formação assumirão a responsabilidade de participar

ativamente em todas as atividades desenvolvidas no decorrer da duração do

projeto. Para tal devem estar altamente motivados, ter objetivos claros para a

mobilidade e estar dispostos a disseminar o conhecimento e competências adquiridas

no regresso da mobilidade.

https://erasmuslearn.eu/reducing-early-school-leaving/
https://erasmuslearn.eu/reducing-early-school-leaving/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.cfm?do=organisation&id=71475
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.cfm?do=organisation&id=71475
https://dorea.org/erasmuscourses/education-sustainable-development/
https://dorea.org/erasmuscourses/education-sustainable-development/
https://dorea.org/erasmuscourses/education-sustainable-development/
https://dorea.org/erasmuscourses/education-sustainable-development/
https://dorea.org/erasmuscourses/education-sustainable-development/
https://dorea.org/erasmuscourses/education-sustainable-development/
https://dorea.org/
https://dorea.org/
https://dorea.org/
https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=129715
https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=129715
https://erasmuslearn.eu/
https://www.teacheracademy.eu/course/creative-teaching-strategies/
https://www.teacheracademy.eu/course/creative-teaching-strategies/
https://www.teacheracademy.eu/course/creative-teaching-strategies/
https://www.teacheracademy.eu/course/creative-teaching-strategies/
https://www.teacheracademy.eu/course/creative-teaching-strategies/
https://www.teacheracademy.eu/course/creative-teaching-strategies/
https://www.teacheracademy.eu/course/creative-teaching-strategies/
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Com estes objetivos terão de:

- desenvolver sessões de disseminação para os pares do Agrupamento sobre os

conhecimentos que adquiriram;

- elaborar um relatório e a avaliação referente à mobilidade em que participaram.

II -Período de desenvolvimento do projeto

De janeiro 2022 a dezembro 2023.

III – Critérios de Elegibilidade

Os candidatos à participação neste projeto Erasmus+ KA1 terão de cumprir,

cumulativamente, os seguintes critérios de elegibilidade:

1. Preenchimento e entrega do formulário de candidatura, depreendendo, por

inerência, manifestação de interesse;

2. Disponibilidade expressa, no formulário de candidatura, no sentido de participar

na(s) mobilidade(s), nas atividades de planificação, organização e realização de

atividades extracurriculares do projeto, de preparação linguística e pedagógica, e nas

atividades de disseminação e monitorização;

3. Ser docente em funções no Agrupamento.

IV -Critérios Específicos de Seleção

Os candidatos serão ordenados, por prioridades, tendo em conta o tipo de vínculo com

o Agrupamento.

1ª Prioridade – Docente do quadro do Agrupamento de Escolas de Benavente ou de

outros quadros (QA/QE/QZP), em exercício de funções no Agrupamento por

mobilidade;

2ª Prioridade – Docentes Contratados.
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Cumprindo cada elemento dos seguintes critérios de seleção, o candidato será seriado

com pontuações para cada item da seguinte forma:

1. Se está ou esteve envolvido, nos últimos 4 anos, em projetos educativos no

âmbito das metodologias inovadoras, competências digitais, organização

escolar, cooperação e inclusão no Agrupamento AEB – atribui-se 2 pontos.

2. Se está ou esteve ligado, nos últimos 4 anos, a outros projetos educativos fora

do âmbito destas temáticas, atribui-se 1 ponto.

3. Se não está ou não esteve ligado a projetos educativos, atribui-se 0 pontos.

Em caso de empate, a mobilidade será atribuída ao docente cujos projetos

educativos em que esteve envolvido apresentam maior relevância para o curso em

que se inscreve.

Nenhum professor poderá participar em mais do que uma mobilidade.

Pode, porém, candidatar-se a todas as mobilidades e participar em mais que uma,

caso não se verifique a existência de outros candidatos. Deve manifestar ordem de

preferência nas mobilidades a que se candidata. Selecionado para uma formação, o

candidato ficará colocado numa prioridade especial entre a 2ª e a 3ª nas restantes

mobilidades a que se candidata.

Formulário de Candidatura

A candidatura será feita por meio de formulário próprio, disponível no site do Clube

Europeu (http://www.aebenavente.pt/clubeeuropeu/).

Calendarização de Candidatura

Candidaturas: 15 de novembro a 30 de novembro

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

da equipa coordenadora do projeto.

http://www.aebenavente.pt/clubeeuropeu/
http://www.aebenavente.pt/
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Publicação de Resultados

A lista de seriação dos candidatos será publicada, atempadamente, na escola sede.

Reclamação

Todos os candidatos poderão reclamar do resultado de seleção até 2 dias úteis após a

publicação dos resultados. A reclamação deverá ser apresentada e fundamentada por

escrito, entregue nos Serviços Administrativos do Agrupamento e endereçada ao

Diretor do Agrupamento. O Diretor notificará o candidato sobre a decisão 2 dias úteis

após o términus do prazo para reclamação. Esta decisão será final.

Procedimentos

Findo o concurso, haverá uma reunião geral de participantes, onde ocorrerá a

formalização da participação dos professores no projeto, através da assinatura do

contrato da Agência Nacional, e dar-se-ão informações sobre as bolsas, bem como

sobre direitos e deveres dos participantes.

Contactos para questões e envio do formulário de candidatura

Todas as questões sobre a participação no projeto deverão ser enviadas para o

seguinte endereço de email: ClubeEuropeu@aebenavente.pt.

mailto:ClubeEuropeu@aebenavente.pt

