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Mobilidade de Docentes Erasmus+ KA1 – Ensino Escolar 

 
Condições de participação, critérios de seleção e seriação 
 

 

1. Âmbito e Objetivos 

1.1. O presente documento enuncia as condições gerais para a participação de docentes em mobilidades no 

estrangeiro no âmbito do programa Erasmus+ KA1- Ensino Escolar, bem como os critérios de seleção e 

seriação de candidatos e aplica-se a todos os docentes do quadro de Agrupamento de Escolas Anselmo de 

Andrade.  

1.2. As condições gerais para a realização de mobilidades individuais para fins de aprendizagem que aqui se 

apresentam assumem os seguintes objetivos de acordo com o plano de melhoria do Projeto Educativo do 

agrupamento: 

a) consolidar a dimensão internacional da instituição; 

b) capacitar a instituição de forma a melhor responder às especificidades e necessidades da organização 

de ensino escolar e dos discentes; 

c) dotar os docentes de competências com vista à melhoria da qualidade do processo de ensino num 

objetivo comum de renovação e mudança de práticas, metodologias e técnicas; 

d) aumentar o sucesso educativo e reduzir o abandono escolar precoce no agrupamento, a médio e longo 

prazo, através da aposta numa pedagogia diferenciada que privilegie a formação integral do aluno e a 

literacia crítica. 

 

2. Responsabilidade e Gestão 

2.1. A coordenação da gestão dos projetos de mobilidade é da competência da Diretora do Agrupamento de 

Escolas; 

2.2. O Conselho Pedagógico operacionaliza a gestão das atividades/programas de mobilidade; 

2.3. A execução dos atos de gestão, administrativos e financeiros dos processos inerentes a cada mobilidade 

são da responsabilidade do Conselho Administrativo. 

3. Atividades de mobilidade individual para fins de aprendizagem Erasmus 

3.1. O número de mobilidades disponíveis e os cursos estruturados / eventos de formação serão divulgados; 

3.2. Salvaguarda-se a possibilidade de o docente apresentar um curso de formação elegível no âmbito do 

projeto; 

        3.2.1. No este caso, docente apresenta no ato de candidatura uma carta de intenções; 

3.3. O acesso às bolsas far-se-á através do lançamento de um convite para apresentação     de candidaturas, 

no respeito pelo disposto no ponto 5 e seguintes; 

3.4. A gestão financeira das bolsas de mobilidade estará a cargo do Conselho Administrativo do 

Agrupamento, sob consulta do Conselho Pedagógico e terá como referência as normas estabelecidas pela 

Agência Nacional Erasmus+; 

3.5. A duração do período de mobilidade será em conformidade com as normas publicadas pela Agência 

Nacional e aprovadas no âmbito do projeto. 
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4. Condições para a realização de mobilidades para fins de aprendizagem  

4.1. A realização das atividades de mobilidade pelos docentes depende do cumprimento das seguintes 

condições: 

a) estabelecimento de um acordo prévio entre a instituição de origem e a instituição de acolhimento; 

b) apresentação de candidatura junto da comissão do Conselho Pedagógico, dentro dos prazos e 

procedimentos definidos; 

c) após seleção, instrução do processo do docente Erasmus, junto da comissão, dentro dos prazos e 

procedimentos definidos. 

   5. Requisitos de participação em Programas de Mobilidade  

5.1. Podem candidatar-se à participação no programa de mobilidade, os docentes que cumulativamente: 

a) Desempenhem funções docentes do quadro de agrupamento; 

b) Cumpram os critérios de elegibilidade do Guia do Programa Erasmus+ e do projeto “Inovar para 

construir pontes”. 

 

6. Prazos de candidatura, seleção e seriação 

6.1. As candidaturas às atividades de mobilidade deverão ser formalizadas junto da comissão do Conselho 

Pedagógico, mediante entrega da ficha de candidato (em anexo), programa do curso / evento de 

formação e carta de intenções de acordo com o ponto 3.2.1. deste regulamento; 

6.2. Os prazos de candidatura a aplicar serão divulgados no âmbito do lançamento do convite e da 

responsabilidade do Conselho Pedagógico.  

6.3 A seleção e seriação dos docentes candidatos resultam da aplicação dos critérios e é da responsabilidade 

da comissão;  

6.4. Os resultados da seleção serão publicados na página da escola. 

7. Critérios de seleção e seriação de candidatos à mobilidade 

7.1. Tendo como referência os pontos anteriores, aplicar-se-ão sequencialmente os seguintes critérios de 

seleção de docente: 

a) motivação do candidato e alcance do impacto da atividade para a instituição; 

b) compromisso expresso de participação em atividades de preparação, reconhecimento e 

disseminação; 

c) exercício de cargos de gestão de topo e/ou intermédia; 

d) lecionação de disciplinas das áreas com menos sucesso educativo;  

e) integração de tecnologias de comunicação e informação na sua prática letiva; 

f) domínio da língua do curso. 

7.2. Em casos equivalentes, será dada prioridade a docentes que nunca tenham beneficiado de bolsas de 

formação deste tipo. 

 

8. As situações que venham a ocorrer e que não estejam previstas no presente documento serão submetidas 

à decisão da Diretora do Agrupamento de Escolas. 

 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 14 de setembro de 2016 

 


