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2017-1-PT01-KA101-035398
Em que consiste este projeto?
O projeto Erasmus+ “Upskilling for Upscaled European Defies” destina-se a formação de professores e
técnicos, tendo surgido na sequência do Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE) e da definição das
necessidades formativas que a instituição vê como fulcrais para o desenvolvimento do PDE e do Plano
Estratégico do grupo Amar Terra Verde.
Este projeto prevê o financiamento de formação no estrangeiro para 14 membros do staff docente e
técnico da EPATV, perspetivando uma melhoria das suas competências organizacionais e pedagógicas
em diversos vetores (Figura 1), sempre dentro dos limites impostos pela tipologia de projeto.

Figura 1 – Diagrama de engrenagens do projeto “Upskilling for Upscaled European Defies”.

Os cursos previstos em candidatura aprovada são:


Educação Não-formal na Escola – 5 dias de curso (acrescem 2 de viagem) – 2 vagas



Prevenção de Abandono Escolar – 10 dias (acrescem 2 de viagem) - 2 vagas
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Metodologia Inovadora no Ensino de Línguas – 5 dias de curso (acrescem 2 de viagem) – 2
vagas



Gestão de Conflitos e Prevenção do Bullying, - 6 dias (acrescem 2 de viagem) – 2 vagas



Aplicações (Apps) para Uso em Aula - 6 dias (acrescem 2 de viagem) – 2 vagas



Fluência e desenvolvimento da linguagem inglesa – 12 dias (acrescem 2 de viagem) – 4 vagas

É de salientar que a inscrição dos selecionados nos cursos acima referidos está limitada ao número de
vagas que o organizador disponibiliza no momento da comunicação da inscrição. No caso do
organizador não disponibilizar vaga, será proposto ao candidato um curso alternativo dentro da mesma
área temática.
O que se pretende?
Perspetiva-se com o aporte de novas competências e conhecimentos que este projeto veiculará e
impulsionará a dinâmica da instituição no tocante à sua efetividade na prevenção de fenómenos como o
bullying ou o abandono escolar, num maior sucesso às disciplinas de línguas, no impulsionamento do
uso da tecnologia em sala de aula e, também, num impulso à sua internacionalização, em geral, e ao
PDE em particular.
A formação de professores no estrangeiro pode ser creditada em Portugal mediante mecanismo
próprio*.

Como participar?
Os participantes para se inscreverem na formação:
1. Devem fazê-lo com recurso ao formulário disponível em
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEUH0BEHqeoz61lyGT4fLQTk_UwI32_3pSls9tZx
BdHxukPA/viewform?usp=sf_link

2.

Devem assumir frequentá-la na íntegra, reger-se pelas normas protocolares vigentes e participar
na disseminação dos resultados da formação no seio da escola, no sentido de maximizar o
impacto da formação.
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3. Assumem que a língua de comunicação deve ser a que permita a comunicação entre formador e
formando.

Até quando participar?
Este projeto envolve a inscrição dos participantes nos cursos formativos, primeiramente, e uma série de
trâmites burocráticos para formalizar a inscrição, de seguida. Desta forma, quanto mais cedo (data limite
de 24 de Novembro) os candidatos formalizarem a sua candidatura mais garantias de sucesso tem o
projeto.
Critérios de Seleção
Os critérios de seleção dos candidatos, e respetivas ponderações, são:
1
2

3
4
5

Parâmetro
Adequação do grupo disciplinar a que o docente pertence ao
público-alvo da formação
Apresentação da candidatura em equipa de 2 elementos
constituída com outro docente (alvo de referência no
formulário online de inscrição/candidatura ao projeto)
Conhecimento da língua em que será ministrada a formação
Motivação pessoal e compromisso
Data de entrada da inscrição

Ponderação
30%
20%;
20%
20%;
10%

A classificação em cada parâmetro será realizada mediante uma escala de 0 a 10.
Sendo a fórmula de seriação:
V= 0.3*(parâmetro 1) + 0.2*(parâmetro 2+ parâmetro 3+ parâmetro 4) + 0.1*(parâmetro 5)

*Para quaisquer Esclarecimentos adicionais deve contactar a equipa de projetos: Paula Fernandes,
Pedro Lançós.
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