
PROJETO «UM PASSO EM FRENTE  (A step forward)» 

 

O que é o projeto «Um passo em frente»? 

É um projeto no âmbito do programa europeu Erasmus+, que compreende 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 do projeto? 

O projeto pretende 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, 

assim como aperfeiçoar as competências digitais e de domínio da língua inglesa. 

A quem se destina o projeto? 

No presente projeto e nas suas atividades apenas podem participar docentes da Escola 

Básica Júlio Dinis (2.º/3.º ciclos). Neste projeto não participam alunos. 

Quando terão lugar as atividades programadas? 

As atividades, e em particular as deslocações a países europeus, terão início ainda em 

2021 e continuarão ao longo do ano de 2022. Os cursos de formação têm a duração total 

de uma semana. As deslocações para ‘job shadowing’ têm a duração de duas semanas. 

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, alojamento, 

formação e necessidades essenciais dos participantes. 

Haverá reuniões e atividades preparatórias antes da efetivação das deslocações? 

Sim, haverá diversas iniciativas que estão a cargo da equipa organizadora. Esta equipa 

dará apoio permanente aos participantes.  

A que se destina a apresentação marcada para o dia 18 de maio? 

A apresentação destina-se, sobretudo a: prestar todas as informações necessárias aos 

docentes que possam estar eventualmente interessados em participar nas atividades do 

projeto; e lançar inscrições para o primeiro curso de formação, a ter lugar na República 

da Irlanda.     


