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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA AS MOBILIDADES
A candidatura à Ação Chave I do Programa Erasmus+, no setor do Ensino Escolar (KA 1), apresentada pelo
Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, foi aprovada com a subvenção de 15.240€.
Este projeto, intitulado “Educar na diferença, aprender com a inclusão” é composto por 12 mobilidades: 4 - Servia, 4 Roménia e 4 - Eslovénia, na modalidade Job-Shadowing.
A participação neste programa irá promover a análise de outras realidades a troca de ideias com os parceiros,
dotando os professores de estratégias, com o intuito de reforçar a consolidar as ideias/ações numa escola ainda mais
inclusiva. Com uma concetualização da Educação Especial em que pretendemos uma escola aberta à diversidade, que
procura criar condições favorecedoras do desenvolvimento para todos os alunos, sejam quais forem as suas
características individuais e ambientais. Finalizada a formação a partilha de experiências e boas práticas aos
elementos da comunidade educativa é fundamental, para melhoria das metodologias de ensino.
Os candidatos às mobilidades pretendem desenvolver/aumentar competências psicopedagógicas, permitindo desta
forma uma maior realização profissional. Assim, através da aquisição de métodos de ensino inovadores, resultará uma
maior valorização do processo ensino-aprendizagem, de forma a promover a integração dos alunos com necessidades
especiais.
Pretende-se alargar a possibilidade de participação nas referidas mobilidades a todos os professores do agrupamento,
tendo o Conselho Pedagógico do agrupamento aprovado, em reunião do dia 23/01/2020, os critérios a aplicar na
seleção dos professores, quando se proceder à abertura de concurso interno para recrutamento dos docentes para as
mobilidades, que se apresentam de seguida (por ordem de prioridade):
1- Diretor e docentes responsáveis pela elaboração da candidatura.
2- Coordenação do Departamento de Educação Especial.
3- Coordenação da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva.
4- Elementos da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva.
5- Técnico especializado do Serviço de Psicologia e Orientação.
6- Liderança de estruturas intermédias, ao nível das direções de turma.
7- Docentes do grupo de recrutamento de educação especial.
8- Desenvolver trabalho docente com ampla abrangência de alunos da educação inclusiva, nomeadamente a usufruir
de medidas seletivas e/ou adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão.
9- Outros docentes, com prioridade a quem tiver mais tempo de serviço em funções no Agrupamento de Escolas de
Vale do Tamel.
Notas:
i. Os docentes participantes comprometem-se em divulgar/disseminar as boas práticas decorrentes da formação Job-Shadowing.
ii. A participação implica ter disponibilidade para se deslocar ao estrangeiro por um período nunca inferior a 5 dias de
formação.
iii. Será dada prioridade a quem nunca tenha participado numa atividade de Job-Shadowing, no âmbito do programa
Erasmus +, KA1.
iv. A análise das candidaturas e a aplicação dos critérios de seleção é da responsabilidade da equipa coordenadora do
projeto, composta pelos professores Ana Isabel Linhares, Maria do Céu Vilas Boas e Luís Nogueira. A homologação dos
resultados da seleção é da responsabilidade do diretor do agrupamento.
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