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DOCUMENTO PARA CONSULTA  

(Disponível para preenchimento On-line) 

 

 

 

 

NOTA PRÉVIA: É indispensável a leitura prévia do Guia do Candidato. 

 

Este documento é facilitador do trabalho a desenvolver no âmbito da disseminação das atividades 

de mobilidade em que participou. A primeira versão deste documento tem de ser apresentada na 

altura da candidatura à mobilidade. Os participantes, em atividades de mobilidade no âmbito do 

projeto Erasmus+ KA1 “Bridging the Gap: Boas Práticas para uma Gestão Integrada do Currículo”, 

poderão, se assim o entender, no prazo máximo de 5 dias úteis, após o regresso da mobilidade 

apresentar uma atualização do documento. 

 

 

 

1. Identificação do participante  

Nome: 

Agrupamento:       

Grupo de recrutamento: 

Título da atividade formativa em que participa: 

Entidade organizadora:  

Local onde se realiza:  

Data da mobilidade: entre ____/___/_____ e ____/___/_____ 

 

2. Data prevista para a implementação do projeto de disseminação: de  ___/___/___  a 

___/___/___ 

 

 

3. Objetivo(s) do Projeto (Assinale, pelo menos, duas opções) 

❏ Elevar os níveis de sucesso dos alunos 

❏ Fomentar maior colaboração entre os docentes  

❏ Promover uma cultura de partilha e reflexão sobre a prática docente  

❏ Potenciar a transferência de conhecimentos através da partilha de metodologias e práticas  

❏ Aumentar o volume de mobilidade europeia de alunos e de pessoal docente e não-docente 

❏ Melhorar as competências linguísticas na língua inglesa dos docentes / não-docentes /  

discentes 

❏ Promover conhecimentos acerca da Europa, das suas instituições e de partilha dos valores 

comuns 

❏ Integrar projetos europeus no âmbito da AFC 

❏ Incrementar o número de docentes e alunos a participarem em projetos 

comunitários, como as ações eTwinning, Ação-Chave 2 (entre outros) do programa 

Erasmus+ 
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❏ Alcançar uma ampla divulgação (nível nacional e/ou internacional) dos objetivos, atividades, 

progressos e resultados do Projeto KA1 “Bridging the Gap – Para uma Gestão Integrada do 

Currículo” 

❏ Influenciar políticas e práticas 

❏ Outro. Indicar: ______________________________ 

 

 

4. Público (s) alvo (Pode assinalar mais do que uma opção) 

A identificação dos grupos-alvo, tanto nos diferentes níveis geográficos (locais, regionais, nacionais 

e europeus) como no próprio círculo do beneficiário (colegas, pares, autoridades locais, outras 

organizações que realizam o mesmo tipo de atividades, redes, etc.), é essencial. As atividades e 

mensagens têm de ser adaptadas aos públicos e grupos-alvo. 

 

❏ Conselho Pedagógico 

❏ Equipas pedagógicas no âmbito da AFC 

❏ Equipas do departamento / grupo de recrutamento 

❏ Conselho de Turma 

❏ Professores de outras organizações do consórcio 

❏ Formadores  

❏ Alunos 

❏ Encarregados de Educação 

❏ Autoridades locais 

❏ Autoridades regionais/nacionais 

❏ Autoridades internacionais 

❏ Especialistas em educação e formação 

❏ Comunicação social 

❏ Outro: 

 

 

5. Métodos de disseminação (Pode assinalar mais do que uma opção) 

 

Existem diversos métodos de disseminação dos resultados. A criatividade e a produção de novas 

ideias para destacarem o projeto Erasmus+ e os resultados serão apreciadas.  

 

❏ Registo de um projeto eTwinning transdisciplinar no âmbito da AFC (Link) 

❏ Participação num projeto eTwinning transdisciplinar no âmbito da AFC (Link) 

❏ Implementação de uma metodologia inovadora transdisciplinar no âmbito da AFC  

❏ Integração da abordagem CLIL no currículo da disciplina que leciona  

❏ Atividades transdisciplinares no âmbito da AFC com coadjuvação de um professor de língua  

❏ Implementação de um plano de promoção do trabalho colaborativo  

❏ Implementação de práticas de avaliação inovadoras  

❏ Implementação de práticas inovadoras de Inclusão  

❏ Implementação de um plano de supervisão colaborativa (em regime de coadjuvação)  

❏ Ação de formação de curta duração/workshop 

❏ Ação de formação acreditada  
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❏ Evento multiplicador na escola 

❏ Evento multiplicador no Centro de Formação  

❏ Publicação de newsletter / artigo no Twinspace do projeto que será divulgado no site do 

projeto e nos sites das organizações deste consórcio  

❏ Partilha de uma reportagem em formato de vídeo no Twinspace que poderá ser divulgado 

no site do projeto e nos sites das organizações deste consórcio 

❏ Comunicação a apresentar no âmbito de uma das jornadas pedagógicas dos agrupamentos 

do consórcio ou outra conferência 

❏ Divulgação nos meios de comunicação social (Imprensa/Rádio, TV) 

❏ Publicação de artigo numa revista Académica ou Especializada na área da educação 

❏ Sessão informativa junto de outros professores 

❏ Workshop  

❏ Outro: 

 

 

 

❏ Declaro que implementarei este projeto de disseminação, no prazo máximo de 60 dias, e 

partilharei os resultados/impactos do mesmo através do preenchimento da Ficha de 

Avaliação do Projeto de Disseminação (cf. ANEXO D do Guia do Candidato) 

 

 

Local: ________________________   Data: ____/_____/________ 

 

 

O/A Candidato/a:    __________________________________ 
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