Programa Erasmus +
Ação 1 – Mobilidade para Aprendizagem
Mobilidade de pessoal educativo do Ensino Escolar

A Escola Profissional Magestil vai promover a realização de cursos estruturados ou
eventos de formação no estrangeiro ao abrigo do Programa Erasmus+ (Ação 1). As mobilidades
decorrerão entre novembro de 2018 e maio de 2020 e terão a duração de uma semana (cinco dias
úteis de formação), destinando-se ao Staff (pessoal docente e não docente). Após apreciação da
Agência Nacional Erasmus+ foi atribuída uma subvenção para a realização da mobilidade de doze
participantes.
Este projeto constitui uma resposta às necessidades do Staff (Pessoal docente e não
docente) da Escola Profissional Magestil nas seguintes áreas de interesse:


Combate ao Insucesso e/ou Abandono Escolar;



Criatividade e Empreendedorismo;



Ensino através das Tecnologias e Literacia Digital;



Cidadania Ativa e Dimensão Europeia;



Novos Métodos; Aprender a Ensinar/Ensinar a Aprender;



Diversidade Linguística e Expressão Artística/Cultural;



Cooperação e Dimensão Europeia;



Gestão de Projetos e Administração Escolar.

Os objetivos principais desta mobilidade transnacional são os seguintes:


Apoiar o desenvolvimento profissional do pessoal docente/não docente, a fim de inovar e
melhorar a qualidade do ensino;



Promover práticas pedagógicas inovadoras;



Melhorar as competências do pessoal, incluindo competências linguísticas;
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Alargar o conhecimento sobre outras realidades educativas;



Aumentar a motivação e satisfação;



Modernizar as práticas de gestão;



Reforçar a dimensão europeia.
Assim sendo, através desta formação no estrangeiro, espera-se dotar os participantes de

mais e melhores competências, tanto transversais como específicas, com influência positiva no
desempenho das suas funções enquanto profissionais do ensino, mas também com impactos na
condução das suas decisões e comportamentos enquanto cidadãos.
As mobilidades terão a duração de uma semana de formação (cinco dias úteis) numa
entidade, de acordo com a área de formação selecionada.
Os destinos e número de participantes são os abaixo apresentados:
Destinos

Participantes

Dinamarca

2

Finlândia

2

Grécia

2

Holanda

2

Itália

2

República Checa

2

O financiamento atribuído para cada uma das mobilidades será entregue ao participante
em duas fases: 80% como adiantamento e 20% mediante apresentação obrigatória de relatório por
parte do participante.
O participante deverá ter um papel ativo antes, durante e após a frequência do curso
estruturado ou evento de formação.
As competências adquiridas durante o período de Mobilidade serão certificadas através do
documento Europass Mobilidade, válido em toda a Europa.
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Erasmus + 2018/2020
Ação 1 – Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem
Mobilidade de pessoal educativo do Ensino Escolar
Projeto: Enhancing Skills in Europe

PROCEDIMENTOS PARA AS CANDIDATURAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
Estão abertas as candidaturas a cursos estruturados ou eventos de formação no estrangeiro
para pessoal docente e não docente da Escola Profissional Magestil. A candidatura deverá ser
entregue em mão (em envelope) ou por email para gabineteprojetos@magestil.pt e indicação no
assunto de “Candidatura Erasmus+”, até 17 de setembro (consultar calendarização).

Elementos necessários à apresentação de candidatura:


Formulário de candidatura;



Carta de motivação;



Curriculum Vitae em inglês (modelo Europass).

Os cursos estruturados ou eventos de formação poderão ser selecionados com recurso à
seguinte plataforma: http://www.schooleducationgateway.eu

As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes parâmetros:


Análise curricular (40% da nota final);
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Análise motivacional e avaliação de perfil (60% da nota final).

Serão tidos em conta os seguintes critérios:

o

Motivação;

o

Competências básicas na língua de trabalho (Inglês);

o

Disponibilidade para se deslocar ao estrangeiro por um período nunca inferior a cinco
dias de formação;

o

Capacidades comunicativas e de relacionamento;

o

Empenho em projetos europeus;

o

Compromisso em replicar a formação;

o

No mesmo biénio não ter frequentado um curso de formação no âmbito da Ação 1.

A Comissão de Seleção é constituída pela Administração, Direção Pedagógica, Direção de Recursos
Humanos e pelo Responsável de Projetos Internacionais.
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Calendarização do Projeto
Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem
Mobilidade de pessoal educativo do Ensino Escolar
Enhancing Skills in Europe – Erasmus + (Ação 1) 2018/2020

Fase

Calendarização

junho 2018

Atividades

Candidaturas

- Disseminação de informação sobre a abertura das candidaturas

(abertura)

junto do staff (Pessoal docente e não docente) através de email e

1ª fase

em www.magestil.pt
19 de julho 2018

Informação e
Seleção

Descrição

Sessão de

- Sessão de esclarecimento, informação e apoio à apresentação

Informação e

de candidaturas, destinada a potenciais candidatos.

Esclarecimento
17 de setembro

Candidaturas

- Data limite para apresentação de candidaturas por parte dos

2018

(encerramento)

potenciais participantes (entregues presencialmente ou por
email).
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18 a 21 de

Seleção dos

Seleção das candidaturas dos participantes em diálogo com o

setembro

Participantes

diagnóstico de necessidades realizado

21 de setembro

Divulgação dos

- Divulgação da lista de participantes selecionados.

2018

Resultados

Até 19 de outubro

Informação dos

- Informação dos participantes sobre direitos e obrigações do

2018

Participantes

participante.

Até 16 de

Entrega de

- Cópia do Cartão de Saúde Europeu ou comprovativo de pedido;

novembro

Documentação dos

- Documento emitido pela Entidade Bancária identificando a

2018

Participantes

conta bancária do participante onde serão creditados os valores

2ª fase

Planeamento e
Preparação

da subvenção.
Até abril

Contactos

2020

- Com as entidades de acolhimento selecionadas
- Com agências de viagens, locais de alojamento e seguradoras.

Até abril 2020

Planeamento

- Análise do programa e conteúdo do curso ou evento de
formação.
- Calendarização do período de mobilidade em articulação com
os participantes e as entidades de acolhimento;
- Celebração dos contratos.
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De novembro de
3ª fase

Mobilidade

4ª fase

Avaliação

Acompanhamento

- Contacto continuado com os professores, ao longo do período

2018 a abril de

de mobilidade, para prestar o apoio que se revele necessário;

2020 (mediante a

- Validação do Europass emitido antes do início da mobilidade;

data de partida)
Avaliação e

- Entrega de relatório sobre o período de mobilidade, por parte

Até maio de 2020

Disseminação dos

dos participantes;

(mediante a data

Resultados

- Elaboração de Relatório Final sobre os resultados do projeto,

de chegada dos

por parte da EPMagestil;

participantes)

- Divulgação dos resultados do projeto e testemunhos dos
professores em mobilidade junto da comunidade escolar (através
de sessão de apresentação dos resultados e notícia no canal de
televisão interno).
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DADOS DO CANDIDATO
Nome: ________________________________________________________________________________
Morada: ________________________________________________________________________________________
Código Postal: __________/______

Localidade: ____________________________________________

Telefone: _____________________________Telemóvel: _________________________ Telemóvel 2: ______________
E-mail: _________________________________________ E-mail 2:____________________________________________
Áreas de Interesse:
 Combate ao Insucesso e/ou abandono escolar

 Novos Métodos; Aprender a Ensinar/Ensinar a Aprender

 Criatividade e Empreendedorismo

 Diversidade Linguística e Expressão Artística/Cultural

 Ensino através das Tecnologias e Literacia Digital

 Cooperação e Dimensão Europeia

 Cidadania Ativa e Dimensão Europeia

 Gestão de Projetos e Administração Escolar

País de destino a que se candidata:
 DINAMARCA
 FINLÂNDIA
 GRÉCIA

 HOLANDA
 ITÁLIA
 REPÚBLICA CHECA

A partir da plataforma http://www.schooleducationgateway.eu selecione 3 cursos das suas áreas de interesse.
Copie o link dos respetivos cursos para o campo abaixo:
1º____________________________________________________________________________
2º____________________________________________________________________________
3º____________________________________________________________________________

CHECK-LIST DE DOCUMENTOS A ENTREGAR COM A CANDIDATURA:

 Curriculum Vitae, com fotografia, em modelo europeu, http://europass.cedefop.europa.eu em suporte digital
 Carta de Motivação

 Responsabilizo-me pela veracidade de todas as informações constantes na ficha de inscrição e no meu Curriculum Vitae.

Observações:

_____/______/______

Assinatura: ________________________________________________________
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