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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PARTICIPANTES EM PROJETOS ERASMUS+ 
Programa Erasmus+ n.º 2020-1-PT01-KA101-078037 

 
 

No âmbito do Programa Europeu Erasmus+, o Projeto “Uma Escola Virada para o Futuro”, relativo ao 

Programa Erasmus+ KA01 – Mobilidade Individual para Fins de Aprendizagem, no âmbito dos pressupostos do 

Plano de Desenvolvimento Europeu do Agrupamento, obteve uma subvenção com fundos europeus.  

 

Este projeto assenta na identificação da necessidade de desenvolvimento de formação para aquisição de 

competências em áreas prioritárias, identificadas no Projeto Educativo do Agrupamento, Plano de Formação 

e Plano de Ação Estratégica do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, na promoção da 

internacionalização da escola e na aquisição de uma consciencialização de partilha global. Assim, pretendemos 

intervir nas seguintes áreas de intervenção prioritárias: Tecnologias de Informação e Comunicação, 

Competências Digitais, Pedagogia, Didática e Princípios de Democracia, Cidadania e Consciência Europeia.  

 

Estas áreas estão intimamente relacionadas com a visão do Agrupamento em se constituir como uma 

organização capaz de ter soluções para os desafios que lhe são colocados, com capacidade de enfrentar 

obstáculos e transformar momentos críticos em oportunidades, cumprindo, assim, a sua missão com a 

concretização dos objetivos estabelecidos no Projeto Educativo: Promoção do sucesso educativo através da 

formação contínua e de curta duração dos docentes e não docentes e desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras e diferenciadoras.  

 

Este projeto foi desenvolvido segundo os pressupostos do Plano de Desenvolvimento Europeu do 

Agrupamento e será coordenado pelo Gabinete de Apoio a Projetos Europeus (GAPE)  

Este gabinete terá como funções delinear as linhas orientadoras do projeto, desde a preparação, 

mobilidades, disseminação, avaliação e seleção dos participantes, usando critérios pré-estabelecidos de 

acordo com um perfil de competências nas áreas de intervenção. 

 

Nesse sentido, são definidos critérios de seleção dos docentes que irão participar neste Projeto Erasmus+ 

da Ação-chave 1 (KA1) - Mobilidade Individual para Fins de Aprendizagem. 



Critérios de Seleção dos Docentes 

 

(1) Preenchimento por parte do docente de um formulário online referente à Candidatura ao Programa, 

dentro do prazo estipulado; 

 

(2) Desempenho de cargos pedagógicos e de administração e gestão por parte do docente, nomeadamente, 

membros da direção executiva, coordenadores de departamento e de grupos disciplinares, coordenadores 

escolares e de clubes, e outros professores ou não docentes, com capacidade de dinamizar ações que 

promovam na nossa instituição o impacto esperado com a implementação deste projeto; 

 

(3) Tipo de Vínculo Profissional do docente (docentes do quadro do Agrupamento, do quadro de zona 

pedagógica e contratados); 

 

(4) Dar prioridade a docentes sem experiência em projetos de mobilidade em Projetos Erasmus+, de forma a 

alargar o número de docentes do Agrupamento que realizam ações de formação a nível europeu; 

 

(5) Apresentação de uma breve descrição sobre a motivação, disponibilidade e participação do docente nas 

diferentes fases do projeto (preparação, mobilidade e disseminação) e empenho na concretização das medidas 

que contribuam para a melhoria da instituição nas áreas prioritárias identificadas neste projeto e no Projeto 

Educativo do Agrupamento. 
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