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Objetivos do projeto

❖ Valorizar a dimensão europeia da educação através do desenvolvimento de

projetos transnacionais que impliquem a promoção da cidadania europeia

assente na utilização de competências multilinguísticas e na mobilização de

soft skills.

❖ Criar e ampliar a redes de contactos internacionais, desenvolvendo um

espírito de cidadania e identidade europeias.

❖ Promover o desenvolvimento qualitativo da atividade educativa através de

itinerários diferenciados que potenciam o desenvolvimento do indivíduo,

através da partilha e troca mútua, melhorando o desempenho.

❖ Ampliar a formação oferecida e o horizonte cultural do AEFC,

implementando a dimensão europeia do currículo, através de atividades

transnacionais de comparação e troca de experiências.

❖ Alargar e aprofundar o uso de metodologias didáticas inovadoras, para

apoiar o processo de modernização e internacionalização da aprendizagem,

mas também para responder às necessidades dos alunos promovendo sua

inclusão.
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BOLSA DE FORMAÇÃO:

❖ Despesas pessoais

❖ viagem

❖ curso de formação estruturado – 7 DIAS (+ 2 viagem)

Reconhecimento e validação das competências adquiridas em contexto de
formação (acreditação da formação pelo CCPFC)

Seguro que cobre a viagem e toda a mobilidade no estrangeiro, incluindo a 
atividade durante o curso de formação



DESTINATÁRIOS:

10 docentes, 3 assistentes técnicos, 2 assistentes operacionais e 2 técnicos superiores.

EIXOS DE FORMAÇÃO:

Liderança (dois docentes + 1AT+1AO+1TS) – Finlândia

Gestão de projeto europeus (2 docentes, 1 AT) – Itália

Gestão de Conflitos e Inclusão –(2 docentes 1AT+1AO+1TS)- Suécia

Promoção do sucesso educativo (2 docentes) - Islândia

Método inovadores com TIC (2 docentes) - Grécia ou outro do grupo
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CANDIDATURA

CV Europass e preenchimento de uma carta de motivação identificando o 
eixo de formação a que se candidatam e na qual explicitem os seguintes 
aspetos:

• Interesse e vontade de participar no projeto. 
• Domínio da estrangeira. 
• Competências de comunicação interpessoal. 
• Participação ativa na vida escolar. 
• Proposta de atividades de disseminação pós-mobilidade.

Os candidatos que reúnam os requisitos farão uma entrevista individual com o 
júri para avaliar o potencial da mobilidade em termos de competências 
profissionais e pessoais. 

Requisito muito relevante no caso dos docentes: certificado de formador


