PROJETO ERASMUS + AC1 - MOBILIDADE STAFF 2014/2015
Nº 2014-1-PT01-KA101-000422
Título do projeto: “Para uma escola do futuro: aberta e inclusiva”
Duração: 22/09/2014 - 21/09/2015
OBJETIVOS DO PROJETO:
1. Reforçar a utilização das TIC nas diferentes disciplinas e projetos, inovando metodologias e práticas em contexto escolar por forma a contribuir para
a motivação de professores e alunos, bem como para a melhoria do desempenho dos primeiros e dos resultados escolares dos segundos.
2. Incrementar medidas que visem a inclusão e o sucesso educativos dos alunos com necessidades educativas especiais.
3. Atualizar conhecimentos na área da orientação escolar e profissional tanto para jovens como para adultos.
4. Melhorar níveis de competência comunicativa dos vários participantes.
5. Modernizar formas de gestão escolar.
6. Fomentar o trabalho colaborativo.

SÍNTESE DAS ATIVIDADES DO PROJETO, ONDE A DISSEMINAÇÃO SE REPETE PARA ALÉM DO TÉRMINUS DO PROJETO
Cursos
Estruturados/
Job Shadowing
Stage Didactique
pour professeurs de
Français Langue
Étrangère
www.institutdetouraine.
com

Nubescuela 2015
www.ifspanish.com

Objetivos

Aprofundar e/ ou atualizar o conhecimento
didático, metodológico e cultural dos
formandos com recurso ao seu percurso
profissional.

- Incorporar as novas tecnologias na
aprendizagem do Espanhol como língua
estrangeira;

Participantes

Local/
Período

- Ana Maria
Gonçalves
- Fátima Oliveira

França,
13/07 24/07/2015

Fernanda Laia

Espanha,
20/07 31/07/2015

Disseminação/
Calendarização
- Partilha em reunião de Departamento
Curricular (Grupos 300/320/350) da Escola
Secundária José Saramago-Mafra, realizada
a 09/09/2015;
- Workshop, realizado a 14/10/2015, com os
professores do Departamento Curricular;
- Partilha dos documentos, através da
plataforma Moodle (Grupos 300/320/350).
- Partilha em reunião de Departamento
Curricular (Grupos 300/320/350) da Escola
Secundária José Saramago-Mafra, realizada
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PROJETO ERASMUS + AC1 - MOBILIDADE STAFF 2014/2015
Nº 2014-1-PT01-KA101-000422
Título do projeto: “Para uma escola do futuro: aberta e inclusiva”
Duração: 22/09/2014 - 21/09/2015
Cursos
Estruturados/
Job Shadowing

Objetivos

Participantes

Local/
Período

- Promover a aprendizagem em rede social fora
do espaço de aula;
- Promover o trabalho colaborativo dentro da
comunidade de professores de E/LE.

Language and
Methodology for
Teachers of English
www.anglolang.com

- Adquirir novas metodologias motivacionais;
- Aprofundar o conhecimento da cultura
britânica;
- Percecionar de que forma a multiculturalidade
afeta a dinâmica da sala de aula;
- Criar uma rede de contatos de ensino na
Europa.

Leonor Barros

Reino Unido,
20/07 –
31/07/2015

Disseminação/
Calendarização
a 09/09/2015;
- Workshop, realizado a 14/10/2015, com
professores de língua estrangeira e de
língua materna;
- Sessão de divulgação na aula de didática
do espanhol da FCSH da UNL, com alunos
de mestrado de ensino de espanhol, a
realizar no 1º período de 2015-2016;
- Partilha dos documentos, através da
plataforma Moodle (Grupos 300/320/350).
- Partilha em reunião de Departamento
Curricular (Grupos 330/340) da Escola
Secundária José Saramago-Mafra, realizada
a 09/09/2015;
- Partilha de materiais úteis para a prática
letiva no grupo 330 ao longo de 2015/2016;
- Aplicação das técnicas e atividades nas
aulas com alunos ao longo do ano letivo;
- Projeto eTwinning "Bridging Borders
Between European Schools" para partilha
de práticas e materiais didáticos, ao longo
do ano letivo, com professores europeus.
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PROJETO ERASMUS + AC1 - MOBILIDADE STAFF 2014/2015
Nº 2014-1-PT01-KA101-000422
Título do projeto: “Para uma escola do futuro: aberta e inclusiva”
Duração: 22/09/2014 - 21/09/2015
Cursos
Estruturados/
Job Shadowing

FCL course:
Collaboration and
innovative learning
scenarios
http://fcl.eun.org

ICT in Education –
Course

Objetivos
- Aprender a configurar um projeto de
colaboração online que reflita as ideias de
aprendizagem do século 21;
- Explorar o conceito de Future Classroom,
utilizando a vasta gama de hardware e software
disponíveis em Future Classroom Lab e as suas
diferentes zonas de aprendizagem;
- Aprender a usar as redes sociais de forma
eficiente, mas com segurança na sala de aula
com os alunos e no desenvolvimento
profissional dos professores.

Go-Lab Summer

Isabel Caetano

Local/
Período

Bélgica,
30/03 03/04/2015

- Promover o uso das TIC em sala de aula.
- Alda Silva
- João Afonso

Using E-Learning in
the classroom
www.itcinternational.eu

Participantes

- Dinamizar o uso de aulas e-learning;
- Identificar possíveis desvantagens das TIC na
educação, bem como na vida real.

- Dulce Gonçalves
- Sandra Afonso

- Desenvolver competências e práticas de
ensino de modo ao completo envolvimento dos

- Clélia Alves
- Marília Peres

República
Checa, 30/03
- 03/04/2015

Grécia,
12/07 -

Disseminação/
Calendarização

Workshop “Ferramentas WEB 2.0”
integrado no Plano de Ação do Centro de
Formação da Associação de Escolas Rómulo
de Carvalho destinado a docentes das
Escolas do Concelho e realizado a
14/09/2015.

- Partilha em reunião de Departamento
Curricular (Grupo 500) da Escola Secundária
José Saramago-Mafra em 09/09/2015;
- Divulgação a 11/09/2015, pela
Comunidade Educativa, da Página Web:
http://esjspragaerasmus2015.weebly.com/
- Recurso a aplicações informáticas nas
aulas da disciplina de matemática ao longo
de 2015/2016.
- Partilha de materiais, no Portal Go-Lab,
com Professores Europeus inscritos no
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PROJETO ERASMUS + AC1 - MOBILIDADE STAFF 2014/2015
Nº 2014-1-PT01-KA101-000422
Título do projeto: “Para uma escola do futuro: aberta e inclusiva”
Duração: 22/09/2014 - 21/09/2015
Cursos
Estruturados/
Job Shadowing
School 2015
www.go-lab-project.eu

Energy Psychology in
the classroom to
reduce early school
leaving
www.cervantestraining
.eu

- European School

Objetivos
alunos;
- Promover o gosto pela aprendizagem e pela
prática científica;
- Fomentar o trabalho colaborativo intereuropeu;
- Familiarizar com laboratórios online, portais e
repositórios digitais educacionais.

- Reduzir os níveis de stress;
- Desenvolver capacidades necessárias para
gerir emoções;
- Fomentar a diminuição do abandono escolar;
- Adquirir conhecimentos e capacidades
práticas em EFT;
- Melhorar as relações interpessoais no
ambiente de ensino.
- Problematizar a questão da autonomia das

Participantes
- Fernanda
António

Ana Maria Dias

Margarida Branco

Local/
Período

Disseminação/
Calendarização

17/07/2015

Portal;
- Partilha em reunião de Departamento
Curricular (Grupo 510) da Escola Secundária
José Saramago-Mafra em 09/09/2015;
- Ação de Formação de Curta Duração,
integrada no Plano de Ação do Centro de
Formação da Associação de Escolas Rómulo
de Carvalho, a realizar no 1º período de
2015, para professores de Ciências das
Escolas do Concelho;
- Utilização do material produzido “Reações
Fotoquímicas” nas turmas de 10º ano de
Física e Química A ao longo de 2015/2016.

Espanha,
09/03 13/03/2015

-Divulgação à Comunidade Educativa, a
14/09/2015, do texto elaborado “EFT Técnicas de Libertação Emocional”;
- Apoio, pela participante, na aplicação das
técnicas de EFT à Comunidade Educativa ao
longo do ano letivo.

Croácia,

- Reunião com docentes ligados aos órgãos
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PROJETO ERASMUS + AC1 - MOBILIDADE STAFF 2014/2015
Nº 2014-1-PT01-KA101-000422
Título do projeto: “Para uma escola do futuro: aberta e inclusiva”
Duração: 22/09/2014 - 21/09/2015
Cursos
Estruturados/
Job Shadowing
Heads Association
Conference

Objetivos

Participantes

Local/
Período

escolas em ambientes democráticos.

26/10 –
29/10/2014

- Promover competências de liderança,
organização e gestão escolar de forma a
contribuir para uma escola de qualidade.

Finlândia,
03/08 06/08/2015

www.esha.org

- 12º Convention of
International
Confederation of
Principals – Leading
Educational Design

Disseminação/
Calendarização
de gestão, realizada a 18/09/2015, para
partilha de boas práticas internacionais no
âmbito das Lideranças, Organização e
Gestão Escolar.

http://wassea.schoolzin
enewsletters.com/icp2015

Job Shadowing sobre
o Ensino Dual e
Profissional em ErnstLitfaß-Schule, Berlim
litfass@ernst-litfassschule.de

Job Shadowing no
Centre de Recursos

- Conhecer modelos organizativos de estudos
suscetíveis de serem adaptados à nossa
realidade;
- Integrar novas formas de observação e
discussão de metodologias e procedimentos
numa escola profissional;
- Reequacionar formas de exploração de
recursos da escola.
- Conhecer práticas de inserção social de alunos
com Necessidades Educativas Especiais (NEE);

- Cristina Ribeiro
- Patrícia Adrahi

- Margarida
Branco

Alemanha,
01/06 05/06/2015

- Reunião com elementos da Comunidade
Escolar ligada aos Cursos Profissionais,
realizada a 15/09/2015, para apresentação
das boas práticas observadas no âmbito do
ensino dual e profissional alemão.

Espanha,
19/05 -

- Partilha das boas práticas na área da
Educação Especial, realizada a 15/07/2015,
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PROJETO ERASMUS + AC1 - MOBILIDADE STAFF 2014/2015
Nº 2014-1-PT01-KA101-000422
Título do projeto: “Para uma escola do futuro: aberta e inclusiva”
Duração: 22/09/2014 - 21/09/2015
Cursos
Estruturados/
Job Shadowing
Pedagògics del Segrià
(CRP)
mmasana@xtec.cat

Objetivos
Conhecer modelos e práticas diferenciadas;
- Atualizar o conhecimento quanto ao
contributo das novas tecnologias de apoio para
alunos com NEE´s;
- Conhecer práticas de inserção laboral dos
alunos com NEE´s.

Participantes
- Maria João
Salgueiro
- Sandra José

Local/
Período
23/05/2015

Disseminação/
Calendarização
em reunião de Departamento Curricular
(Grupo 910) da Escola Secundária José
Saramago-Mafra.
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