Programa ERASMUS +
Ensino Escolar (Ação –chave I): KAI01-078043
“Novas Tecnologias e Metodologias para uma Escola de Futuro”

Breve descrição do projeto
No ano de 2020, o nosso Agrupamento elaborou uma nova candidatura à Ação-Chave
1 (KA1) do Programa Erasmus+ que promove a formação internacional de docentes. A
candidatura enquadrou-se no Plano de Desenvolvimento Europeu do Agrupamento e
dá continuidade ao projeto KA1 de 2018-2020, em que o agrupamento iniciou o seu
trajeto para a consecução de um laboratório STEM, assim como a formação
internacional de professores no âmbito desta temática (formação com o objetivo de
alguns dos docentes realizarem aprendizagens em robótica, automação e ainda em
metodologia STEM – Ciência, tecnologia, engenharia e matemática). A nossa
candidatura foi aprovada e as verbas disponibilizadas, pelo que as mobilidades para
formação no âmbito deste projeto irão decorrer no ano letivo 2021-2022.

N.º vagas para formação no âmbito deste projeto – 6 vagas

Critérios de seleção para seis
- Robótica, programação e automação; TIC ou TEL (technology-enhanced-learning) (1º
prioridade);
-Makerspace/salas de futuro/metodologia STEM/FabLab (2ª prioridade, caso as vagas para a
primeira prioridade não tenham sido preenchidas).
Critérios:
1.º - Docente a quem tenha sido atribuído, na mancha horária, horas para trabalhar no novo
centro de recursos do agrupamento – Laboratório STEAM;

2º - Docente que, apesar de não lhe ter sido atribuído horas para trabalhar no laboratório
STEAM, apresenta, em formulário de candidatura, disponibilidade em trabalhar estas temática
com os alunos recorrendo ao laboratório STEM (por exemplo os professores que lecionam
oficina STEM ou outros docentes, de qualquer nível de ensino, que desenvolvam projetos com
os alunos nestas temáticas);
3.º Motivação nas áreas das competências digitais - TIC - novas tecnologias, robótica,
programação e automação/TIC/TEL (Technology Enhanced Learning);
5.º Conhecimentos da língua inglesa suficiente (nível B1) para realizar a formação com
sucesso;
Nota – em caso de empate, o fator de desempate será a favor do docente em que esta seja a
sua primeira mobilidade EM KA1 do programa Erasmus+.

Formulário de candidatura – preencher e enviar até 15 de Novembro de 2021 para
fatima.fernandes@ae2beja.pt

