
 

 

PROJETOS  

«UM PASSO EM FRENTE  (A step forward)» KA 101 

«A 2nd STEP FORWARD (Um 2.º passo em frente)»  KA 122 

Perguntas e respostas 

Em que consistem estes projetos? 

São projetos apresentados pelo Agrupamento de Escolas Júlio Dinis que obtiveram a 

aprovação (e financiamento) do programa europeu Erasmus+, prevendo deslocações a 

instituições educativas de vários países europeus para participação em dois tipos de 

atividades formativas: cursos de formação e ‘job shadowing’ (observação de práticas 

educativas).  

Quais são os principais objetivos dos projetos? 

Dar projeção internacional ao Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, contribuir para a 

formação do pessoal docente e para a melhoria das práticas através do contacto com 

diferentes abordagens educativas e da abertura a novas parcerias, bem como 

aperfeiçoar as competências digitais e de domínio da língua inglesa. 

A quem se destinam os projetos? 

Nestes dois projetos e nas suas atividades apenas podem participar docentes da Escola 

Básica Júlio Dinis (2.º/3.º ciclos). Em futuros projetos esperamos poder incluir 

docentes do Pré-Escolar e 1.º ciclo, e poderão também vir a participar alunos. 

O que distingue os dois projetos? 

O 1.º projeto inclui cursos de formação e mobilidades para ‘job shadowing’. O 2.º 

projeto é apenas para ‘job shadowing’. O cronograma dos dois projetos não é igual e 

há pequenas diferenças no processo de candidatura. 

 

Quando e onde terão lugar as atividades programadas? 

As atividades do 1.º projeto já se iniciaram em 2021, com um curso de formação na 

Irlanda no qual participaram quatro professores da EBJD. Após alguns atrasos 

motivados pela pandemia, no ano letivo 2022/23 vão realizar-se deslocações a 

diversos países europeus (Noruega, Bélgica, Itália, Malta, Dinamarca…). A deslocação à 

Noruega realiza-se de 30/10 a 4/11.  As datas exatas dos outros fluxos serão 

oportunamente anunciadas. A duração varia entre 6 e 12 dias.  

Como serão selecionados os participantes? 

A seleção dos participantes será feita por uma comissão composta por um elemento 

da equipa organizadora e dois elementos da Direção, de acordo com um regulamento 

aprovado em Conselho Pedagógico e em consonância com normas nacionais do 



programa Erasmus+. Os candidatos terão de preencher determinados requisitos de 

elegibilidade, sendo um dos quais o domínio pelo menos elementar da comunicação 

em língua inglesa. 

A participação nos fluxos (deslocações) acarreta custos financeiros para os 

participantes? 

Não. O projeto obteve financiamento que cobre as despesas de viagem, seguro, 

alojamento, formação e necessidades essenciais dos participantes. 

Como será feito o acompanhamento dos docentes participantes? 

A equipa organizadora dará apoio permanente aos professores participantes. Toda a 

informação prévia e organização logística fica a cargo da equipa. Em cada viagem, pelo 

menos um elemento da equipa organizadora integrará o grupo. No país visitado, a 

instituição anfitriã encarrega-se de acolher os docentes em mobilidade e de lhes 

prestar a assistência necessária.  

Tenho de repor as aulas a que faltar durante a minha ausência no estrangeiro? 

As regras do Erasmus+ contratualizadas com a Diretora de Agrupamento determinam 

que as atividades letivas não podem ficar comprometidas. Os professores participantes 

devem assegurar a sua substituição nas aulas que não irão lecionar ou, em alternativa, 

fazer permutas com colegas. Situações em que tal seja inviável ou não seja conseguido 

devem ser atempadamente colocadas à equipa organizadora e/ou à Direção.     

O que fico a ganhar se participar numa mobilidade Erasmus+? 

Imenso! Cada um/a terá a sua resposta, mas podemos dar 3 boas razões: 

- contactar com realidades sociais e educativas diferentes, conhecendo pessoas novas 

e vivenciando experiências estimulantes; 

- enriquecer o currículo e a experiência profissional, adquirindo ou reforçando 

competências pedagógicas, digitais e linguísticas; 

- ter a oportunidade de viajar (em boa companhia!) e explorar outras paragens 

europeia de forma estruturada… e sem quaisquer custos! 

 

Como posso esclarecer as minhas dúvidas e questões sobre os projetos? 

A equipa organizadora é coordenada pela Cristina Moreira (docente de HGP, História e 

Cidadania), e dela fazem parte também a Maria Manuel Melo (subdiretora do 

Agrupamento), a Júlia Martins, o Paulo Pinto e a Teresa Abrantes. 

Informações sobre as atividades do projeto são e serão regularmente publicadas na 

página web do Agrupamento e através de outros canais digitais. No placard Erasmus+, 

junto à reprografia, a equipa organizadora afixará informação atualizada e 

documentação acerca das atividades programadas e realizadas. 

 

          A equipa 

 

Data da informação: 04-10-2022 


