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i.

O que é o Erasmus+?
O Erasmus+ é o programa da União Europeia (UE) nos domínios da educação,
formação, juventude e desporto para o período de 2014-2020. Estes setores
podem dar uma contribuição importante para ajudar a enfrentar as mudanças
socioeconómicas e os principais desafios que a Europa terá de enfrentar até
ao final da década, assim como apoiar a execução da estratégia Europa 2020
para o crescimento, o emprego, a justiça social e a inclusão.

ii.

Candidaturas
O Programa inclui três grandes ações e duas iniciativas para atingir os
objetivos da Estratégia Europa 2020:

AÇÃO CHAVE 1 (KA1): mobilidade para fins de aprendizagem;
AÇÃO CHAVE 2: cooperação para a inovação e intercâmbio de boas práticas:
Apoio às organizações que possam trabalhar em conjunto para melhorarem os
seus programas e partilharem práticas inovadoras;
AÇÃO CHAVE 3: apoio a políticas de educação, formação e juventude;
JEAN MONNET: apoio a módulos académicos, cátedras e Centros de Excelência
para aprofundar o ensino de disciplinas de integração europeia no âmbito do
currículo oficial das Instituições de Ensino Superior;
DESPORTO: apoio a parcerias de cooperação, destinadas a promover a
integridade do desporto: luta contra a dopagem e a viciação de resultados,
proteção dos menores.
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iii.

Que tipo de subvenções existem?
Beneficiários

Educação Escolar: Alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário,
dirigentes escolares, professores e pessoal de escolas.
Ensino e Formação Profissionais: Aprendizes e estudantes do ensino
profissional, profissionais e formandos da formação profissional, pessoal de
organizações de ensino profissional inicial, formadores e profissionais de
empresas.
Ensino Superior: Estudantes do ensino superior (ciclo curto, primeiro,
segundo ou terceiro ciclo), docentes e professores do ensino superior,
pessoal de instituições de ensino superior, formadores e profissionais de
empresas.

Educação de Adultos: Formandos de educação de adultos, membros de
organizações de educação de adultos, formadores e pessoal de educação de
adultos.

Juventude: Jovens entre os 13 e os 30 anos de idade, animadores de juventude,
pessoal e membros de organizações ativas no sector da juventude. São
aplicáveis limites de idade distintos consoante os diferentes tipos de
atividades. Os participantes devem ter atingido a idade mínima à data do
início da atividade; e não ter ultrapassado a idade máxima indicada no termo
do prazo de apresentação da candidatura.
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iv.

Projetos do Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto no
âmbito do programa Erasmus+
Ação Chave 1: Mobilidade de pessoal educativo do Ensino Escolar
Project Number: 2017-1-PT01-KA101-035319
Project Title: Step by step building the future
Período de duração: 31-12-2017 a 30-12-2019
Coordenador AEC: Isabel Pelicano

Ação Chave 2: Cooperação para a inovação e intercâmbio de boas práticas,
Parceria Estratégica entre escolas de Polónia (coordenador),
Portugal, Grécia, Turquia e Itália.
Project Number: 2016-1-PL01-KA219-026244_3
Project Title: “Multiple intelligences: on the path to new
minds”
Período de duração: 01-09-2016 a 31-08-2018
Coordenador AEC: Bruno Rodrigues

Ação Chave 2: Cooperação para a inovação e intercâmbio de boas práticas,
Parceria Estratégica entre escolas de Dinamarca (Skolevej 8)
(coordenador), Portugal (Porto), Portugal (Madeira), Grécia
(Xanthi), Polónia (Pobiedziska), Roménia (Targu Frumos)
Project Number: 2017-1-DK01-KA219-034303_2
Project Title: “Let me think/Let me be myself - ICT as a tool
of inclusion and opportunities”
Período de duração: 01-09-2017 a 31-08-2020
Coordenador AEC: Bruno Rodrigues

Ação Chave 2: Cooperação para a inovação e intercâmbio de boas práticas,
Parceria Estratégica entre escolas de Espanha (coordenador),
Portugal, Grécia, Estónia e Itália.
Project Number: 2017-1-ES01-KA219-038333_5
Project Title: “Euroknitters. Hacia la ciudadanía activa europea.”
Período de duração: 01-09-2017 a 31-08-2019
Coordenador AEC: Isabel Pelicano
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v.

O que é o projeto Passo a Passo Construindo o Futuro?
O projeto Passo a Passo Construindo o Futuro, foi a candidatura apresentada
pelo Agrupamento à Ação Chave 1 do Programa Erasmus+, tendo sido aprovadas 32
mobilidades para formação de 31-12-2017 até 30-12-2019, de acordo com o Plano
de Desenvolvimento Europeu do Agrupamento.

vi.

Plano de Desenvolvimento Europeu do Agrupamento de Escolas
do Cerco do Porto
O Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE) é o projeto que cada
Agrupamento/Escola tem de construir para se poder candidatar às ações (KA1,
KA2).
O PDE do Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto constitui um documento
orientador e coordenador dos diversos projetos de abrangência europeia e,
subsequentemente, um instrumento de operacionalização de estratégias,
fundamental para a atualização, aperfeiçoamento e o aprofundamento de
conhecimentos e competências organizacionais e pedagógicas da comunidade
educativa.

Este Plano de Desenvolvimento Europeu responde às necessidades do projeto
educativo do AEC e define a sua ação baseado nos seguintes pressupostos:
a) Processo de internacionalização da escola;
b) Desenvolvimento de ações que permitam a aquisição de competências centradas
nos alunos e para os alunos;
c) Desenvolvimento de ações que permitam a aquisição de competências centradas
no pessoal docente e não docente.
d) Neste plano, o AEC definiu as seguintes prioridades:
e) Desenvolvimento das competências culturais, linguísticas, pessoais e
relacionais;
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f) Combate ao insucesso e abandono escolar;
g) Desenvolvimento de competências de gestão e de liderança;
h) Implementação das novas tecnologias nos processos de ensino e no
desenvolvimento de competências, Novos currículos inovadores/métodos
educativos.

P á g i n a 5 | 10

Figura 1 – Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE)

vii.

Como é que o projeto Step by step building the future está
relacionado com a formação de professores?
O projeto KA1 “Step by step building the future” é um projeto de formação de
professores/ funcionários deste AEC a realizar no estrangeiro (Bélgica,
Holanda, Reino Unido, Grécia, Chipre), beneficiando de verbas da União
Europeia.

viii.

Que parceiros europeus e cursos/workshops estão previstos?
Future Classroom Lab courses! da EUN
a) Building 21st century skills through active learning (2 e 3 dez 2017);
b) Flipped classroom (2018);
c) Interactive technologies for the future classroom (2018);
d) Programming for the 21st century classroom (2019);
e) 1:1 pedagogy and devices (2019);
f) Developing an eSafe classroom (2019).

Quarter Mediation

a) How to motivate students to finalize their compulsory education. Innovative
teaching and learning methods for reducing early school leaving in a lifelong
learning society (2018);
b) Leadership and communication in education (2018);
c) Creativity in teaching and training for a better classroom behavior & how
to use music, art, ICT and sport in education (2019).
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IDEC

a) Intercultural Competences (2018);
b) Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school
leaving (2019).

International Study Programmes, ISP

a) English for european educators (2018);
b) Course for European teachers on using technology for teaching their subject
(2018;)
c) English for european educators(2019).

C2LEARN ACADEMY

a) Creativity and games in education (2019).

DOREA Educational Institute

a) Team Work as a Means for Enhancing Productivity (2019).

ix.

Como se podem inscrever num dos cursos?
Todos os professores e técnicos do AEC interessados em beneficiar das
mobilidades podem contatar com a equipa Erasmus+ do Agrupamento, para obter
mais informações, para acompanhamento das suas necessidades específicas.
Estará disponível na página da escola o formulário de Candidatura.
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x.

Como são pagas as mobilidades para a formação?
O programa Erasmus+ atribui ao projeto uma subvenção para todos os custos
previsto para as 32 mobilidades. Está assim, garantido o pagamento da viagem,
estadia e propina do curso a frequentar.

xi.

Que compromissos assumem os participantes ao frequentarem
uma mobilidade para formação?
O participante celebra um contrato da escola com o compromisso de:
a) Frequentar integralmente a formação/ workshop para a qual foi selecionado;
b) Respeitar as normas protocolares que regem esta formação;
c) Executar o plano de disseminação previamente estabelecido, de modo a
rentabilizar a formação no âmbito da escola;
d) Inscrever-se na plataforma eTwinning onde poderá encontrar parceiros
internacionais para desenvolver projetos e disseminar o conhecimento obtido
nas formações internacionais através da criação de grupos de partilha.

xii.

Esta formação obtida no estrangeiro é reconhecida?
Cada professor que participar nas formações poderá obter a certificação no
Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua,
http://www.ccpfc.uminho.pt/, de modo a que depois possam replicar a formação
no centro de formação a que a escola pertence CFAE Guilhermina Suggia,
https://sites.google.com/site/cfguilherminasuggia/home.
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