Missão Educar III – Professores em Ação na Europa
2019-1-PT01-KA101-060446

O projeto Missão Educar III – Professores em Ação na Europa é promovido pelo Consórcio Missão Educar, que tem
como entidade coordenadora o Município de Torres Vedras e como entidades de envio os 4 Agrupamentos do
Concelho: Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, Agrupamento de Escolas Padre Vitor Melícias, Agrupamento de
Escolas Madeira Torres e Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira.
O projeto Missão Educar III, realizado no âmbito do Programa ERASMUS+ - Ação Chave 101, terá a duração de 18
meses, com início a 01/10/2019 e fim a 31/03/2021.
Realizar este projeto impulsionará e patrocinará as Salas do Futuro que serão instaladas em Torres Vedras,
conferindo-lhes como referência os níveis de qualidade e inovação europeias, ligando-as a profissionais e parceiros
europeus, ajudando à sua correta implementação e exploração e potenciando os seus resultados, nomeadamente no
sucesso escolar. Desta forma, será possível a Rede Educativa e cada Agrupamento proceder à melhor adaptação
das suas Salas do Futuro em função das suas características e pontos fortes em termos educativos, como é o caso
da música, artes, desporto, programação ou robótica.

Objetivos do projeto
✓

Formar os responsáveis pela Educação Escolar de Torres Vedras para que sejam capazes de propor alterações
nas políticas e práticas educativas do território e para que tenham condições de as levar a cabo, individual e
coletivamente

✓

Dotar a rede educativa de Torres Vedras dos conhecimentos, competências e ferramentas adequados para
promover e desenvolver as Escolas do Futuro em todo o Concelho, tirando partido das novas ferramentas
tecnológicas, enquanto aliadas de um processo de ensino-aprendizagem mais rico, mais inovador e mais
participativo.

✓

Introduzir uma dimensão transnacional nas práticas e estratégias educativas do Concelho de Torres Vedras,
através de espaços e redes de intercâmbio e da aproximação às abordagens, critérios de qualidade, estratégias
e visões de outros países e da Europa

✓

Aprofundar a coordenação territorial dos diferentes projetos educativos levados a cabo, em Torres Vedras, por
Agrupamentos e Município, visando a união de esforços e visões partilhadas, otimização de recursos humanos
e materiais, sinergias e complementaridades

Bolsas disponíveis
DESTINO

TIPO DE

DURAÇÃO

FINANCIAMENTO

NÚMERO DE BOLSAS

MOBILIDADE
Bélgica

Curso Estruturado

7 dias

European Schoolnet

o

5 dias de

1.521,00€
o

Apoio individual

- Future Classroom

atividade +

Lab

2 dias de

o

Viagem 275,00€

viagem

o

Propina 350,00€

5
o

896,00€

1 bolsa para cada
Agrupamento

o

1 bolsa para o
Município de Torres
Vedras

Finlândia

Job shadowing em

7 dias

1.538,00€

4

escolas relevantes
dentro dos temas
dos cursos

o

5 dias de

o

atividade +
2 dias de

Apoio individual
1.008,00€

o

o

1 bolsa para cada
Agrupamento

Viagem 530,00€

viagem

Características das bolsas
Curso Estruturado

Propina - 350 € (70€/dia)

Viagem Internacional

Avião e transporte local (opcional)

Alojamento

Alojamento c/ pequeno-almoço (Hotel | Hostel)

Seguro

Aos montantes indicados acresce o valor do seguro a ser adquirido para o
período de mobilidade

Dinheiro de bolso

Montante remanescente

* O participante pode optar pela gestão apoiada da bolsa

Seleção dos participantes
Manifestação de interesse
Os interessados entregarão o formulário de pré-inscrição (manifestação de interesse), tendo em conta os critérios de
avaliação: reflexão sobre o tema (50%), participação em projetos internacionais, tecnológicos ou extracurriculares
(20%), expectativas sobre a aprendizagem e competências a adquirir (15%) e reflexão sobre estratégias de partilha
das aprendizagens interna e externamente (15%).

Outros critérios a ter em conta
✓

Envolvimento equilibrado de docentes, coordenadores e direção e a representação dos vários grupos de
recrutamento

✓

Domínio do inglês ou da língua do país de destino

✓

Prioridade para elementos do quadro sem experiências internacionais

✓

Participantes que nunca tenham realizado mobilidades internacionais

Escolha dos Participantes
Cada Agrupamento tem autonomia para escolher quem enviar, entre os interessados nos cursos, mas a confirmação
final será coletiva, negociada e consensual. Seguir-se-ão os seguintes trâmites
(1) a equipa da entidade de envio avalia a adequação dos candidatos e faz uma proposta de seriação
(2) a equipa de coordenação do projeto analisa todas as propostas e faz uma nova proposta de seleção e distribuição
(3) em reunião de consórcio, é discutida a lista final de participantes selecionados e em lista de espera, a divulgar nos
meios identificados

Calendarização
✓

Entrega do Formulário de pré-inscrição – até 03/01/2020

✓

Seleção dos candidatos – até 10/01/2020

✓

Comunicação dos resultados de seleção - até 14/01/2020

✓

Inscrição no projeto – até 20/01/2020

