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Mobilidade de Docentes Erasmus+ KA1 – Ensino Escolar 

Condições de participação, critérios de seleção e seriação 

 
 

 

1. Âmbito e Objetivos 

1.1. O presente documento enuncia as condições gerais para a participação de 

profissionais em mobilidades no estrangeiro no âmbito do programa Erasmus+ KA1- 

Ensino Escolar, bem como os critérios de seleção e seriação de candidatos e aplica-se 

a todo o pessoal docente e não docente da Escola Secundária Cacilhas Tejo.  

1.2. As condições gerais para a realização de mobilidades individuais para fins de 

aprendizagem que aqui se apresentam assumem os seguintes objetivos, definidos em 

consonância com o Projeto Educativo da Escola Secundária Cacilhas Tejo 2019/2022: 

        a) Área 1 - Competências para o séc. XXI 

        - desenvolver as capacidades do séc. XXI, em professores e alunos, nomeadamente o 

ser capaz de transferir o conhecimento, ser capaz de aplicar o que aprendeu em novas 

situações, ser capaz de criar e partilhar 

        - promover a diversificação de métodos e de estratégias de ensino e aprendizagem 

        - promover a integração das tecnologias digitais como recurso sistemático para a 

promoção das aprendizagens, envolvendo o aluno na construção do seu próprio 

conhecimento, incluindo os alunos com necessidades educativas especiais 

       - desenvolver competências de trabalho colaborativo, reflexão e auto aprendizagem 

- desenvolver competências linguísticas e de comunicação 
b) Área 2 - Liderança e gestão 
- promover o desenvolvimento de competências de liderança estratégica 
- promover o desenvolvimento de competências de comunicação 
- promover o desenvolvimento de competências de avaliação da organização 
- promover o desenvolvimento de competências motivacionais e de trabalho de 
equipa 
- desenvolver competências de trabalho colaborativo, reflexão e autoaprendizagem 

     - desenvolver estratégias de resolução de conflitos. 
 

2. Responsabilidade e Gestão 

2.1. A coordenação da gestão dos projetos de mobilidade é da competência da direção da 

Escola Secundária Cacilhas Tejo; 

2.2. A gestão do projeto estará a cargo de duas docentes do quadro em estreita articulação 

com a Direção da escola e com a secção de formação do Conselho Pedagógico; 
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2.3. A execução dos atos de gestão, administrativos e financeiros dos processos inerentes 

a cada mobilidade são da responsabilidade da Direção. 

3. Atividades de mobilidade individual para fins de aprendizagem Erasmus 

3.1. O número de mobilidades disponíveis é de 15 e os cursos estruturados/eventos de 

formação são os seguintes: 

1. Competências para o século XXI 
- Competências para o século XXI - professores de diversas áreas disciplinares 
- Novas metodologias pedagógicas - professores de diversas áreas disciplinares 
- Recursos e tecnologias informáticas aplicadas à matemática - professores de 
matemática 
- Recursos digitais na sala de aula - professores de informática, desenho, física e 
química 
- Didáticas específicas das línguas - professores de línguas 
- Necessidades educativas especiais - uma professora e uma técnica 
2.Liderança e gestão 
- gestão de conflitos – um professor e um coordenador de assistentes operacionais 

    - práticas inovadoras de liderança - dois elementos da direção/gestão intermédia 
3.2. Salvaguarda-se a possibilidade de o candidato apresentar um curso de formação 

elegível no âmbito do projeto; 
3.2.1. Neste caso, o candidato apresenta no ato de candidatura uma carta de intenções; 
3.2. O acesso às bolsas far-se-á através do lançamento de um convite para apresentação 

de candidaturas, no respeito pelo disposto no ponto 5 e seguintes; 

3.3. A gestão financeira das bolsas de mobilidade estará a cargo da Direção do 

Agrupamento, sob consulta do Conselho Pedagógico e terá como referência as normas 

estabelecidas pela Agência Nacional Erasmus+; 

3.4. A duração do período de mobilidade será em conformidade com as normas publicadas 

pela Agência Nacional e aprovadas no âmbito do projeto. 

 

4. Condições para a realização de mobilidades para fins de aprendizagem  

4.1. A realização das atividades de mobilidade pelos candidatos depende do cumprimento 

das seguintes condições: 

a) estabelecimento de um acordo prévio entre a instituição de origem e a 

instituição de acolhimento; 

b) apresentação de candidatura junto da secção do conselho pedagógico, dentro 

dos prazos e procedimentos definidos; 

c) após seleção, instrução do processo do candidato Erasmus, junto da secção, 

dentro dos prazos e de acordo com os procedimentos definidos. 

5. Requisitos de participação em Programas de Mobilidade  

5.1. Podem candidatar-se à participação no programa de mobilidade, os candidatos que 

cumulativamente: 

a) Desempenhem funções enquanto quadro de agrupamento; 

b) Cumpram os critérios de elegibilidade do Guia do Programa Erasmus+ e do 

projeto “Atreve-te a mudar”. 
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6. Prazos de candidatura, seleção e seriação 

6.1. As candidaturas às atividades de mobilidade deverão ser formalizadas junto da 

secção de formação do Conselho Pedagógico, mediante entrega da ficha de 

candidato (em anexo), programa do curso / evento de formação e carta de intenções 

de acordo com o ponto 3.2.1. deste regulamento; 

6.2. Os prazos de candidatura a aplicar serão divulgados no âmbito do lançamento do 

convite e da responsabilidade do Conselho Pedagógico.  

6.3 A seleção e seriação dos docentes candidatos resultam da aplicação dos critérios e é 

da responsabilidade da secção de formação do Conselho Pedagógico;  

6.4. Os resultados da seleção serão publicados na página da escola. 

7. Critérios de seleção e seriação de candidatos à mobilidade 

7.1. Tendo como referência os pontos anteriores, aplicar-se-ão sequencialmente os 

seguintes critérios de seleção de docente: 

a) motivação do candidato e alcance do impacto da atividade para a instituição; 
b) exercício de cargos de gestão de topo e/ou intermédia; 
c) que expressem o compromisso da disseminação da experiência junto dos colegas, 

formal e informalmente 
d) integração de tecnologias de comunicação e informação na sua prática letiva; 
e) domínio da língua do curso. 
7.2. Em casos equivalentes, será dada prioridade a docentes que nunca tenham 

beneficiado de bolsas de formação deste tipo. 
 

8. As situações que venham a ocorrer e que não estejam previstas no presente 

documento serão submetidas à decisão da Direção do Agrupamento de Escolas. 

 

 


