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KA1 – Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem

KA101 – Mobilidade de pessoal educativo do Ensino Escolar

PROCEDIMENTOS

ü Elaboração e publicação, na página eletrónica do
Agrupamento, do Guia de Mobilidade Erasmus+ e dos
documentos orientadores (critérios de seleção dos
candidatos, modelo de manifestação de interesse, modelo
de declaração do compromisso de honra, modelo de
relatório de mobilidade, etc.);

ü Publicitação da abertura das candidaturas às mobilidades;
ü Entrevista e seleção dos candidatos, de acordo com os

critérios identificados no Guia de Mobilidade Erasmus+;
ü Dinamização de reuniões preparatórias, de

acompanhamento e monitorização com diferentes
intervenientes.

EQUIPA
Coordenadora do Projeto: Sílvia Vigário
Subdiretora do Agrupamento: Maria Manuel Melo
Professores: Paulo Pinto; Teresa Abrantes; Júlia Martins

ALGUMAS PLATAFORMAS DE SUPORTE
ü Agência Nacional Erasmus+
ü EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe)
ü Teacher Academy
ü School Education Gateway 
ü eTwinning
ü Erasmus+ Project Results Platform



ATIVIDADES FORMATIVAS DE MOBILIDADE

• JOB SHADOWING (observação de atividades profissionais no local de trabalho)
Os participantes passam o período de 1 semana numa escola
parceira para observação de práticas organizacionais e
pedagógicas em escolas que evidenciem bons resultados e que
promovam a cooperação internacional e a partilha de boas
práticas.

üNoruega, Oslo*: 1 mobilidade de 5 professores;

üDinamarca, Copenhaga*: 1 mobilidade de 5 professores.

• CURSOS ESTRUTURADOS/ EVENTOS DE FORMAÇÃO
Cursos de desenvolvimento profissional, com a duração de 2
semanas:

üIslândia, Reiquiavique*: para a aquisição de
competências no âmbito do desenho e da implementação
de projetos Erasmus+ e da colaboração internacional,
destinado a 3 professores;

üIrlanda, Dublin*: no âmbito das competências
linguísticas, destinado a 4 professores;

üFinlândia, Helsínquia*: no âmbito da pedagogia
diferenciada e motivação do staff, destinado a 3
professores.

* OU OUTRO PAÍS EUROPEU.

AÇÃO KA101

A mobilidade individual para fins de aprendizagem oferece
oportunidades aos docentes para melhorarem as suas
capacidades profissionais e ampliar a sua consciência cultural.
Os projetos de mobilidade permitem viajar para outro país, a fim
de estudar, trabalhar, ensinar, fazer formação e desenvolver
competências a nível profissional.
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
De forma a suprir as necessidades do nosso Agrupamento,
definem-se como principais áreas de intervenção:

FINANCIAMENTO
ü Apoio à organização;
ü Viagens e subsistência dos participantes;
ü Propinas.

I II III
Promoção da 

dimensão europeia e 
internacionalização

Mudanças nas 
metodologias de 

ensino e avaliação

Melhoria das 
competências digitais e 
em línguas estrangeiras


