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Guia do Candidato 

Candidaturas abertas a participação em cursos estruturados, financiados pelo 

Programa Erasmus +   2021\2021-1-PT01-KA121-VET-000011388 – Travel Training 

XIII  

Prazo de candidatura: 31 maio 2022 

PROCESSO DE SELEÇÃO: 

O candidato deverá ser docente ou membro do pessoal não docente do QA de um dos 

agrupamentos/escolas do consórcio e respeitar os critérios de elegibilidade da 

modalidade de mobilidade a que se candidata. Só serão elegíveis para seleção as 

candidaturas que:  

• Sejam entregues no prazo estipulado; 

• Respeitem os requisitos, estar completamente preenchidas e conter os documentos 

solicitados. 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Foram definidos os seguintes critérios de elegibilidade para os docentes e não docentes 

candidatos aos cursos estruturados e/ou eventos formativos:  

• Ser docente do Quadro de Agrupamento (QA) de qualquer área curricular e nível 
de ensino, no âmbito do EFP;  

• Ter proficiência, pelo menos nível A2, na língua oficial do curso / evento 
formativo, suficientes para poder recolher e partilhar;  

• Estar motivado para mudar e aperfeiçoar as suas competências profissionais e 
linguísticas;  

• Aceitar o regulamento e as condições de participação;  

• Apresentar um projeto de disseminação das aprendizagens, de qualidade, com 
vista à flexibilização curricular e internacionalização das práticas;  

• Demonstrar disponibilidade para fazer a partilha de boas práticas e/ou 
disseminação deste projeto entre pares, em conferências nacionais e/ou 
internacionais. 

• Fazer o registo no Portal eTwinning (caso ainda não esteja); 

• Entregar, nos prazos estabelecidos, toda a documentação, em conformidade 
com os requisitos da tipologia mobilidade:  

a. Manifestação de interesse (cf. Anexo A)  
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b. Projeto de disseminação das aprendizagens realizadas (cf. Anexo B) 
c. Contrato (cf. Anexo C)  

 

Nota: Não está prevista a repetição de elementos em mobilidade. Tal a acontecer é 

excecional e requer a aprovação prévia do Consórcio. 
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Anexo A - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Para que cursos se candidata? Indicar ordem de 

prioridade 

CURSO 1 – 

CURSO 2 – 

CURSO 3 _ 

CURSO 4 _ 

 

DADOS BIOGRÁFICOS 

Nome completo (como no Cartão de Cidadão): 

Número do CC: 

Data de validade: 

Telemóvel: 

Email: 

 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL: 

 

 

Outras funções que desempenha na escola? (Assinale todas as funções que exerce no 

seu AE.) 

✔ Diretor de uma das organizações do Consórcio 

✔ Direção / Orientação de Turma 

✔ Coordenação de Diretores / Orientadores de Turma 

✔ Coordenação de Departamento 

✔ Coordenação de projetos (Erasmus+, Eco escola, eTwinning, 
ASEF, Parlamento Jovens, etc…) 
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✔ Coordenação de equipas pedagógicas (ano/Cidadania e 
Desenvolvimento/Flexibilidade Curricular / Outras) 

✔ Delegado de Grupo 

✔ Professor Bibliotecário 

✔ Secção de Avaliação Interna 

✔ Secção de Formação 

✔ Outro. Qual:__________ 

Avalie o seu nível de proficiência em línguas estrangeiras, tendo por base o 

Quadro Europeu Comum de referência para as línguas. Aceda ao link abaixo para 

ver os níveis de proficiência e preencha para cada língua indicada. 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-pt.pdf 

Língua Inglesa 

Compreensão do oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Compreensão escrita A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Interação oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Produção oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Produção escrita A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

Língua Francesa 

Compreensão do oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Compreensão escrita A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Interação oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Produção oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Produção escrita A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

Língua Espanhola 

Compreensão do oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-pt.pdf
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Compreensão escrita A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Interação oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Produção oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Produção escrita A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

Outra Língua – qual: _________ 

Compreensão do oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Compreensão escrita A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Interação oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Produção oral A1 A2 B1 B2 C1 C2 

         Produção escrita                     A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

Tem experiência em projetos Erasmus+ (Ação-Chave 1 ou Ação-Chave 2 ou eTwinning)? 

Especifique de forma clara e sucinta os projetos em que participou nos últimos 2 anos 

(indique o título e o tipo de projeto, bem como os anos em que participou). 

O que o/a motiva a candidatar-se (Assinale todas as que se adequem) 

▪ Para aprender sobre boas práticas no estrangeiro 

▪ Para experimentar e desenvolver práticas e metodologia de ensino inovadoras 

▪ Para experimentar e desenvolver práticas e metodologia de avaliação 

inovadoras 

▪ Para experimentar e desenvolver práticas e metodologia promotoras de 

Educação Inclusiva 

▪ Para reforçar e ampliar a minha rede profissional 

▪ Para partilhar o meu conhecimento e as minhas práticas com outros profissionais 

▪ Para reforçar a cooperação com instituições parceiras 

▪ Para criar contactos para futuros projetos ERASMUS+ s (eTwinning, Ação Chave 

1, Ação Chave 2) 

▪ Para aperfeiçoar as minhas competências profissionais 

▪ Para melhorar as minhas competências de comunicação em língua estrangeira 
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▪ Para aumentar os níveis de satisfação profissional 

▪ Outro: especifique…. 

 

▪ Declaro que li cuidadosamente e aceito as normas e condições do processo de 

seleção referidas no Guia do Candidato. 

▪ Confirmo a declaração efetuada e assumo no que concerne ao projeto: 

o Aderir voluntariamente; 

o Comprometer-me a participar ativamente em todas as fases do projeto: 

preparação, desenvolvimento, disseminação de resultados, assinando a 

respetiva Declaração de Compromisso (Mobility Agreement); 

o Estar disponível para me deslocar ao estrangeiro por um período nunca 

inferior a 3 dias, de acordo com a calendarização aprovada pela Agência 

Nacional Erasmus+; 

o Entregar, após o término da atividade e nos prazos estipulados, os 

documentos requeridos (certificado digitalizado, relatório, plano e 

avaliação da disseminação, etc.). 

 

Local:   Data:  / /  

 

O Candidato:  ___________________ 
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Anexo B – Projeto de disseminação das aprendizagens realizadas 
 
Este documento é facilitador do trabalho a desenvolver no âmbito da disseminação das 
atividades de mobilidade em que participou. A primeira versão deste documento tem 
de ser apresentada na altura da candidatura à mobilidade. Os participantes, em 
atividades de mobilidade no âmbito do projeto Erasmus+ 2021-1-PT01-KA121-VET-
000011388, poderão, se assim o entender, no prazo máximo de 10 dias úteis, após o 
regresso da mobilidade apresentar uma atualização do documento. 
 
 

1. Identificação do participante 

Nome: 

Escola/Agrupamento: 

Grupo de recrutamento: 

Título da atividade formativa em que participa: 

Entidade organizadora: 

Local onde se realiza: 

Data da mobilidade: entre ____/____ /____  e  ___/____/____  

 

2. Data prevista para a implementação do projeto de disseminação: de 

____/____/____  a ____/____/____   

 

 

3. Objetivo(s) do Projeto (Assinale, pelo menos, duas opções) 

▪ Elevar os níveis de sucesso dos alunos 

▪ Fomentar maior colaboração entre os docentes 

▪ Promover uma cultura de partilha e reflexão sobre a prática docente 

▪ Potenciar a transferência de conhecimentos através da partilha de metodologias 

e práticas 

▪ Aumentar o volume de mobilidade europeia de alunos e de pessoal docente e 

não-docente 
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▪ Melhorar as competências linguísticas na língua inglesa dos docentes / não-

docentes / discentes 

▪ Promover conhecimentos acerca da Europa, das suas instituições e de partilha 

dos valores comuns 

▪ Integrar projetos europeus nas atividades curriculares da escola 

▪ Alcançar uma ampla divulgação (nível nacional e/ou internacional) dos objetivos, 

atividades, progressos e resultados do Projeto KA1 Travel Training - 2021-1-

PT01-KA121-VET-000011388.  

▪ Influenciar políticas e práticas 

▪ Outro. Indicar:_____________ 

 

4. Público (s) alvo (Pode assinalar mais do que uma opção) 

A identificação dos grupos-alvo, tanto nos diferentes níveis geográficos (locais, 

regionais, nacionais e europeus) como no próprio círculo do beneficiário (colegas, pares, 

autoridades locais, outras organizações que realizam o mesmo tipo de atividades, redes, 

etc.), é essencial. As atividades e mensagens têm de ser adaptadas aos públicos e 

grupos-alvo.  

• Conselho Pedagógico 

• Equipas pedagógicas  

• Equipas do departamento / grupo de recrutamento 

• Conselho de Turma 

• Professores de outras organizações do consórcio 

• Formadores 

• Alunos 

• Encarregados de Educação 

• Autoridades locais 

• Autoridades regionais/nacionais 

• Autoridades internacionais 

• Especialistas em educação e formação 

• Comunicação social 

• Outro:  

 

5. Métodos de disseminação (Pode assinalar mais do que uma opção) 

Existem diversos métodos de disseminação dos resultados. A criatividade e a produção 

de novas ideias para destacarem o projeto Erasmus+ e os resultados serão apreciadas. 



  

Projeto Erasmus+ 2021-1-PT01-KA121-VET-000011388 

• Registo de um projeto eTwinning transdisciplinar 

• Participação num projeto eTwinning transdisciplinar 

• Implementação de uma metodologia inovadora transdisciplinar  

• Integração da abordagem CLIL no currículo da disciplina que leciona 

• Atividades transdisciplinares com coadjuvação de um professor de língua 

• Implementação de um plano de promoção do trabalho colaborativo 

• Implementação de práticas de avaliação inovadoras 

• Implementação de práticas inovadoras de Inclusão 

• Implementação de um plano de supervisão colaborativa (em regime de 

coadjuvação) 

• Ação de formação de curta duração/workshop 

• Evento multiplicador na escola 

• Evento multiplicador no Centro de Formação 

• Publicação de newsletter / artigo do projeto nos sites das organizações deste 

consórcio 

• Partilha de uma reportagem em formato de vídeo nos sites das organizações 

deste consórcio 

• Comunicação a apresentar no âmbito de uma das jornadas pedagógicas dos 

agrupamentos do consórcio ou outra conferência 

• Divulgação nos meios de comunicação social (Imprensa/Rádio, TV) 

• Publicação de artigo numa revista Académica ou Especializada na área da 

educação 

• Sessão informativa junto de outros professores 

• Outro: 

• Declaro que implementarei este projeto de disseminação, no prazo máximo de 

60 dias, e partilharei os resultados do mesmo para divulgação em Conselho 

Pedagógico.  

 

Local:   Data:  / /  

 

O Candidato:  ___________________ 

 
 


