
Aprender Juntos com Erasmus + 

- AJE+ Learning together through Erasmus+ - 

Ação Chave 1 - assenta na mobilidade individual para fins de  

aprendizagem. Destina-se a todos os professores e técnicos em trabalho 

efetivo nas escolas.  

O  Projecto "Aprender Juntos com Erasmus + ", destina-se ao desenvolvimento das 

competências dos seus professores, o qual financia, para os anos de 2017/2018 e 

2018/2019, 8 mobilidades para  os professores do nosso Agrupamento.  

Qualquer docente  da Escola pode candidatar-se. 

 

Objetivos Gerais 

- Criar uma escola inclusiva 

- Reduzir as taxas de abandono escolar 

- Melhorar as taxas de sucesso 

- Contribuir para a qualidade das aprendizagens dos alunos 

 

Objetivos Específicos 

- Implementar/experimentar, ao nível das políticas educativas, novas práticas que 

possam contribuir para o desenvolvimento de Odemira enquanto Território Educativo 

- Adquirir novas competências que permitam a promoção da equidade social, onde a 

inclusão, a igualdade de oportunidades e a aprendizagem para todos e ao longo da vida 

sejam marcas distintivas das escolas públicas do concelho 

- Definir ofertas enriquecedoras e potenciadoras de respostas diversificadas, em função 

das necessidades identificadas 

- Estabelecer novas práticas de motivação de alunos, docentes e não docentes, 

potenciando-lhes um elevado nível de realização pessoal e profissional 

- Adquirir novas competências específicas das áreas de docência e transversais que 

permitam uma melhor comunicação intercultural 

- Promover a articulação intra e interciclos a nível horizontal e vertical 

- Introduzir novas práticas metodológicas na Educação Especial que promovam a 

inclusão 



- Implementar dinâmicas de interação, num ambiente afetivo e cultural onde prevaleçam 

valores humanistas 

 

Participantes 

- Todos os docentes do agrupamento de Escolas de Colos, independentemente do ciclo 

e/ou vínculo. 

- Professores que participam ativamente nas atividades curriculares e extracurriculares 

da escola 

- Professores pró-ativos na proposta e implementação de práticas que promovam a 

inclusão 

 

Integração de conhecimentos/práticas 

Os momentos de integração iniciam-se nas escolas, sobem aos agrupamentos e 

entidades que englobam toda a comunidade educativa do concelho, para no fim 

retornarem às escolas como parte efetiva dos seus documentos orientadores:   

- Após a chegada de cada grupo, as escolas e os 55 participantes deverão reunir para 

partilhar as experiências adquiridas entre eles, comparando resultados com os outros 

professores, a fim de explorarem quais as possibilidades de integração das várias 

aprendizagens ao contexto escolar concelhio, incluindo as escolas que não participaram 

no projeto AJE+; 

- Nas escolas decorrerão sessões de partilha com os outros professores, a fim de 

explorar as possibilidades de integração das aprendizagens no contexto escolar. Esta 

partilha será feita de duas formas: exposição oral e relatório escrito com sugestões de 

integração das novas competências/recursos/metodologias; 

- Sessão interna na escola/agrupamento para apresentação/discussão da experiência de 

mobilidade à comunidade educativa local e apresentação das possíveis novidades a 

introduzir no dia-a-dia/currículo da escola; 

- Nas reuniões de departamento, conselhos pedagógico e geral, para proposta de 

adequação das novas pedagogias/metodologias/estratégias/recursos observados à 

realidade da escola e aplicação na prática pedagógica, na gestão dos espaços da escola, 

nos tempos livres (este passo deverá iniciar-se logo após as primeiras mobilidades). 

Posteriormente será efetuado um balanço, partilhado, da eficácia da sua implementação 

e reestruturar o que for necessário; 



- No ciclo do projeto, em quatro reuniões que incluem consórcio e CDL, serão 

discutidos as propostas e os resultados das experiências internas de cada 

escola/agrupamento. Isto iniciará a transferência e integração das novas 

práticas/recursos ao nível do concelho, implementando-os nas várias escolas, após 

confirmação da sua adequação (através de novos diagnósticos de necessidades que, de 

resto, estão em constante mutação pela sua revisão nas reuniões do CDL); 

- Após a discussão entre os membros da comunidade educativa, as novas metodologias 

e os novos recursos que visivelmente obtiveram maior sucesso ao nível da prática 

pedagógica e mais contribuíram para o sucesso das aprendizagens serão oficialmente 

integradas em cada uma das escolas e no concelho como um todo; 

- Nas escolas e no consórcio será feito um balanço e avaliação interna do projeto, da 

implementação das novas práticas e dos resultados alcançados. Será também o momento 

de estudar a possibilidade de realizar um novo projeto de mobilidades, mais dirigido aos 

atores não docentes em cada um dos agrupamentos/escolas; 

- Registo nos documentos orientadores da escola/agrupamento, nomeadamente nos 

projetos educativos e plano anual de atividades, destas experiências de mobilidade e 

integração de competências como parte do seu desenvolvimento estratégico; 

- No final do projeto será promovida uma sessão aberta à comunidade, sendo 

convidados outros municípios e escolas/agrupamentos, a fim de se poder disseminar 

resultados obtidos com o projeto e com a implementação das novas práticas 

metodológicas/recursos criados ou adaptados, impactos sentidos no concelho, na 

escola/agrupamentos, alunos e restante comunidade educativa, e contribuição para: criar 

uma escola inclusiva, reduzir as taxas de abandono escolar, melhorar as taxas de 

sucesso e a qualidade das aprendizagens dos alunos 

 

Necessidades Identificadas  

Necessidades Gerais (que, sendo este um projeto de educação escolar em que todos os 

atores da comunidade educativa se encontram, se confundem com as do próprio 

projeto): 

- Desenvolver competências linguísticas; 

- Aprender novas práticas que melhorem o primeiro contacto com imigrantes; 

- Conhecer novas estratégias no ensino do PLNM; 

- Desenvolver e conhecer estratégias para melhoria de práticas educativas; 

- Aprender novas metodologias pedagógicas; 



- Conhecer novas ferramentas de avaliação de aprendizagens; 

- Aprender novas estratégias para motivação dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem; 

- Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem; 

- Encontrar formas mais eficientes de relação entre a Escola, as famílias e a  

comunidade, promovendo a inclusão; 

- Aprender a utilizar e otimizar os espaços físicos da escola, tornando-os mais atrativos; 

- Conhecer estratégias de promoção da integração dos alunos imigrantes/melhores 

práticas de inclusão social; 

- Conhecer (outras) formas de organização escolar; 

- Utilizar as novas tecnologias ao serviço da motivação dos alunos – ensino interativo. 

 

Cursos Estruturados: 

Direção: 

- School Managment (7 dias -Finlândia) 

 

Departamento de MCE:  

- Maths “n” Moves training course/ body movement as a Maths teaching tool (10 dias - 

Holanda) 

- Iceland – landscape and legends (9 dias – Islândia) 

 

Departamento de ET: 

- Stem, clil and outside school activities in (non)formal education (8 dias – Letónia) 

 

Departamento de LCS: 

- PLNM (7 dias – Inglaterra) 

 

Cursos de Job Shadowing 

Departamento do 1º Ciclo 

- Curso a definir (7 dias – Malta) 

- “Job” a definir (7 dias – Dinamarca) 

 

Deparamento do Pré-escolar 

- “Job” a definir (7 dias – Alemanha) 



 

Disseminação 

- Comunidade educativa (encarregados de educação; familiares; empresas do concelho, 

nomeadamente aquelas que empregam encarregados de educação estrangeiros; as 

instituições de ensino que não participam no projeto); 

- CDL–Conselho Diretivo Local e PDSE – Projeto de Desenvolvimento 

Sociocomunitário de Educação, habitantes do concelho, outras entidades públicas que 

também intervêm na organização escolar; 

- Entidades que operam a nível local e regional e com as quais se possam vir a 

estabelecer parcerias para a implementação de atividades com as escolas (Rota 

Vicentina, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, etc.); 

- Rede de parceiros escolares dos Agrupamentos e Colégio; 

- Pela relação de proximidade, concelhos limítrofes (órgãos públicos locais, 

estabelecimentos de ensino públicos e privados); 

- Órgão públicos de âmbito regional e nacional (associações de municípios, distritais, 

etc.); 

- Instituições de Ensino Superior, com especial enfoque para as que têm nas suas áreas 

de formação a Educação; 

- Agência Nacional Erasmus+, Direção de Serviços da Região Alentejo, Ministério da 

Educação; 

- Rede Nacional de Cidades Educadoras, disseminação a nível nacional; 

- Associação Internacional de Cidades Educadoras, disseminação a nível internacional; 

- Parceiros de job shadowing e cursos de formação (demonstração da aplicação prática 

das aprendizagens que facilitaram): 

 

 

Links 

https://www.etwinning.net/pt/pub/index.htm 

https://erasmusplusols.eu/pt/ 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm 

https://erasmusmais.eu/ 
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