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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 16.088€. Este projeto, intitulado “As 
Expressões: Realidades do Ensino em Contexto Escolar” – ERECE, é composto por 10 mobilidades: 8 Job-Shadowing e 
2 Structured Courses/Training Events. 
Constitui um desafio para todos na medida em que pretende abranger toda a comunidade escolar, procurando-se 
estabelecer a ponte entre o mundo das Expressões e os programas curriculares dos vários ciclos e a contribuição do 
papel das artes como parte integrante do quotidiano da comunidade escolar. 
A oportunidade de confrontar e experimentar novas abordagens e metodologias, juntamente com a aprendizagem de 
uma língua estrangeira num contexto de ensino europeu, contribuindo para consolidar as competências dos 
professores. 
A nossa realidade escolar abarca diferentes aspetos que necessitam de ser melhorados e muitos deles encontram-se 
relacionados com o ensino, nomeadamente, a melhoria da qualidade das formações com um ajuste da oferta 
formativa aos docentes, o trabalho cooperativo/colaborativo entre o docente e especialistas e ainda a necessidade de 
novos e melhores recursos materiais e humanos para corresponder às expectativas e necessidades do aluno. 
Pretendemos dotar os docentes de estratégias inovadoras que potenciem a motivação dos alunos para a participação 
nas atividades propostas em contexto de sala de aula, projetos e atividades extracurriculares. 
O ERECE visa nesta experiência, de uma forma mais específica e centrada: 
1. Alterar / adaptar dos métodos de ensino de forma a torná-los mais atraentes para os estudantes, tornando-se eles 
próprios, mais criativos. 
2. Adoção de estratégias para promover a integração no coletivo; 
3. Adquirir / desenvolver uma consciência crítica sobre a estética, através de estímulos diferenciados. 
4. Construir consenso como forma de ensino/aprendizagem comum; 
5. Promover a articulação das disciplinas/conteúdos curriculares, numa ação construtiva e integradora da escola; 
6. Desenvolver e dinamizar canais de comunicação pedagógica e estética, dentro e fora da escola; 
7. Promover a articulação vertical e horizontal das diferentes disciplinas do currículo; 
8. Aproximar a escola da comunidade local e da família, através de um maior conhecimento da cultura local, regional e 
europeia. 
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 16/07/2020, 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 Expressões 
3- Coordenação do Biblioteca Escolar 
4- Dinamizadores da Rádio Escolar 
5- Dinamizadores TV Escolar, Jornal Escolar, Site e Redes Sociais; 
6- Docentes de Educação Física 
7- Docentes de Educação Musical 
8- Docentes de Educação Tecnológica 
9- Docentes de Educação Visual 
10- Outros docentes, com prioridade a quem tiver mais tempo de serviço em funções no Agrupamento de Escolas de 
Vale do Tamel. 
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Notas:  
i. Os docentes participantes comprometem-se em divulgar/disseminar as boas práticas decorrentes da formação - 
Job-Shadowing e Structured Courses/Training Events. 
ii. A participação implica ter disponibilidade para se deslocar ao estrangeiro por um período nunca inferior a 7 dias de 
formação.  
iii. Será dada prioridade a quem nunca tenha participado numa atividade de Job-Shadowing ou Structured 
Courses/Training Events, 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, Sónia Francelina Barbosa e Luís Nogueira. A homologação 
dos resultados da seleção é da responsabilidade do diretor do agrupamento.  
 
Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, 16 de julho de 2020.  
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