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Formulário de candidatura
KA1 - Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem
Hash code do formulário:
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Erasmus+
Formulário de candidatura
KA1 - Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem
Hash code do formulário:
[20000871,20000944,20000982,20000990,20001044,20000824,20000832,20000915,20001049,20000887,20000918,20000959,20000968,20001015,20000883,20000890,20000902,20000994,20001004,20000974,20000893,20000873,20000940,20000960,20000986,31041506,20000834,20000880,20000935,20000946,20001001,20001017,20000945,20000903,20000952,20000987,20000988,20001005,20000841,31041524,20000875,20000921,20001003,20000911,20000922,31041509,31041507,20000845,20000872,20000885,20000898,20000913,20000973,20001026,20001040,20000839]
{31048309:3,31048312:6,31048316:10,31048324:18,31048334:28,31048340:34,31048336:30,31048338:32,31048319:13,31048325:19,31048327:21,31048331:25,31048332:26,31048311:5,31048315:9,31048317:11,31048330:24,31048335:29,31048313:7,31048326:20,31048328:22,31048329:23,31048337:31,31048339:33,31048341:35,31048314:8,31048333:27,31048342:36,31048310:4,31048318:12,31048320:14,31048321:15,31048322:16,31048323:17}
{20000820:",31046425,",20000824:",31046429,",20000825:",31046430,",20000828:",31046433,",20000829:",31046434,",20000832:",31046439,31046443,31046445,31046437,31046441,31046446,31046438,31046440,31046442,31046444,",20000836:",31046451,",20000839:",31046454,31046455,31046460,31046456,31046461,31046462,31046464,31046465,31046457,31046463,31046458,31046459,",20000841:",31046469,31046483,31046485,31046488,31046491,31046477,31046478,31046481,31046486,31046489,31046468,31046473,31046476,31046492,31046472,31046479,31046494,31046482,31046484,31046487,31046495,31046467,31046470,31046480,31046493,31046471,31046474,31046475,31046490,",20000860:",31046519,31046520,31046529,31046539,31046517,31046532,31046535,31046516,31046521,31046524,31046527,31046536,31046522,31046533,31046537,31046538,31046515,31046518,31046525,31046526,31046528,31046540,31046523,31046531,31046534,31046530,",20000861:",31046541,",20000865:",31046545,",20000870:",31046551,",20000873:",31046572,31046580,31046581,31046571,31046574,31046578,31046577,31046583,31046569,31046579,31046576,31046570,31046573,31046585,31046575,31046584,31046582,",20000875:",31046591,31046587,31046588,31046590,31046592,31046589,",20000902:",31046617,31046618,31046606,31046608,31046610,31046605,31046609,31046612,31046615,31046611,31046613,31046616,31046607,31046614,",20000883:",31046630,31046635,31046638,31046621,31046631,31046633,31046622,31046623,31046624,31046627,31046629,31046632,31046626,31046628,31046636,31046620,31046625,31046634,31046639,31046637,",20000885:",31046648,31046649,31046642,31046647,31046651,31046658,31046641,31046655,31046652,31046645,31046650,31046643,31046644,31046646,31046654,31046657,31046660,31046653,31046656,31046659,",20000887:",31046662,",20000888:",31046663,",20000890:",31046666,31046668,31046671,31046684,31046686,31046665,31046683,31046691,31046670,31046672,31046676,31046679,31046680,31046682,31046690,31046673,31046667,31046674,31046681,31046675,31046677,31046678,31046687,31046685,31046688,31046669,31046689,",20000895:",31046694,",20000897:",31046698,",20000908:",31046708,",20000911:",31046714,31046718,31046722,31046711,31046715,31046716,31046717,31046723,31046713,31046724,31046727,31046731,31046721,31046729,31046712,31046719,31046720,31046726,31046725,31046728,31046730,",20000913:",31046746,31046752,31046736,31046742,31046750,31046743,31046748,31046733,31046734,31046737,31046741,31046745,31046747,31046753,31046744,31046735,31046738,31046739,31046740,31046749,31046751,",20000915:",31046756,31046759,31046760,31046763,31046757,31046758,31046761,31046755,31046762,",20000917:",31046766,",20000922:",31046781,31046791,31046776,31046790,31046792,31046787,31046788,31046772,31046775,31046789,31046778,31046783,31046784,31046793,31046773,31046777,31046779,31046782,31046774,31046780,31046785,31046786,",20000933:",31046805,",20000939:",31046811,",20000944:",31046825,31046822,31046816,31046821,31046824,31046818,31046820,31046823,31046817,31046819,31046826,",20000949:",31046839,",20001058:",31046840,",20000952:",31046843,31046849,31046850,31046845,31046844,31046847,31046846,31046848,",20000970:",31046869,",20000973:",31046878,31046874,31046875,31046876,31046879,31046880,31046884,31046877,31046883,31046873,31046882,31046872,31046881,",20000974:",31046885,31046899,31046891,31046890,31046895,31046886,31046889,31046894,31046896,31046903,31046902,31046887,31046888,31046900,31046898,31046901,31046892,31046893,31046897,",20000975:",31046904,",20000977:",31046906,",20000986:",31046917,31046919,31046922,31046916,31046918,31046927,31046928,31046930,31046931,31046920,31046921,31046923,31046925,31046926,31046924,31046915,31046929,",31041511:",31046934,",20001001:",31046963,31046964,31046978,31046983,31046967,31046974,31046980,31046984,31046968,31046981,31046982,31046965,31046979,31046966,31046972,31046976,31046977,31046969,31046970,31046973,31046975,31046971,",20001004:",31046991,31046994,31046990,31046989,31046998,31046995,31046987,31046988,31046996,31046999,31046993,31046992,31046997,",31041504:",31047000,",20001005:",31047001,31047009,31047006,31047004,31047008,31047002,31047003,31047005,31047007,",20001014:",31047020,",20001015:",31047021,",20001016:",31047022,",20001018:",31047024,",20001026:",31047033,31047038,31047051,31047054,31047062,31047064,31047081,31047032,31047040,31047053,31047056,31047057,31047065,31047078,31047085,31047091,31047094,31047101,31047104,31047035,31047039,31047043,31047047,31047067,31047069,31047070,31047089,31047107,31047037,31047058,31047060,31047061,31047079,31047097,31047103,31047109,31047112,31047036,31047041,31047048,31047052,31047055,31047068,31047077,31047080,31047082,31047083,31047090,31047108,31047059,31047072,31047087,31047096,31047102,31047105,31047106,31047045,31047049,31047063,31047066,31047071,31047073,31047075,31047076,31047088,31047098,31047034,31047042,31047044,31047046,31047050,31047074,31047084,31047086,31047092,31047093,31047095,31047099,31047100,31047110,31047111,",20001029:",31047115,",20001030:",31047116,",20000893:",31047130,31047136,31047138,31047148,31047122,31047132,31047120,31047121,31047123,31047127,31047135,31047142,31047149,31047156,31047119,31047129,31047145,31047150,31047125,31047126,31047137,31047151,31047128,31047133,31047147,31047153,31047124,31047134,31047139,31047141,31047143,31047152,31047154,31047131,31047140,31047144,31047146,31047155,",20001033:",31047157,",20001035:",31047159,",20001039:",31047163,",20000821:",31046426,",20000823:",31046428,",20000831:",31046436,",20000833:",31046447,",20000840:",31046466,",20000852:",31046507,",20000866:",31046546,",20000871:",31046553,31046552,",20000872:",31046557,31046560,31046561,31046564,31046559,31046562,31046567,31046566,31046556,31046563,31046568,31046555,31046558,31046565,31046554,",20000878:",31046595,",20000880:",31046597,31046599,31046598,31046600,31046602,31046601,",31041503:",31046604,",20000889:",31046664,",20000907:",31046707,",31036062:",31046765,",20000928:",31046800,",20000942:",31046814,",20000945:",31046828,31046827,",20000954:",31046852,",20000962:",31046861,",20000991:",31046944,",20000998:",31046960,",20000999:",31046961,",20001003:",31046986,",20001011:",31047016,",20001013:",31047019,",20001021:",31047027,",20001040:",31047164,",20000822:",31046427,",20000845:",31046499,",20000855:",31046510,",20000856:",31046511,",20000858:",31046513,",20000864:",31046544,",20000886:",31046661,",20000900:",31046701,",20000910:",31046710,",20000919:",31046768,",20000921:",31046771,31046770,",20000925:",31046797,",20000934:",31046806,",20000935:",31046807,",20000940:",31046812,",20000946:",31046835,31046831,31046834,31046832,31046830,31046829,31046833,",20000955:",31046853,",20000972:",31046871,",20000980:",31046909,",20000981:",31046910,",20000987:",31046932,",20000989:",31046935,",20000990:",31046937,31046942,31046943,31046936,31046939,31046940,31046941,31046938,",20001057:",31046956,",20000995:",31046957,",20001000:",31046962,",31041524:",31047018,",20001036:",31047160,",20001044:",31047168,",20001053:",31047175,",20000850:",31046505,",20000867:",31046547,",31041509:",31046550,",20000879:",31046596,",20000882:",31046619,",31021700:",31046696,",20000903:",31046703,",20000920:",31046769,",20000937:",31046809,",20000943:",31046815,",20000963:",31046862,",20000976:",31046905,",20000997:",31046959,",20001009:",31047013,",20001010:",31047014,",20001027:",31047113,",31008860:",31047170,",31041507:",31046502,",20000869:",31046549,",20000874:",31046586,",20000909:",31046709,",20000912:",31046732,",20000926:",31046798,",20000927:",31046799,",20000931:",31046803,",20000936:",31046808,",20000953:",31046851,",20000958:",31046856,",20000964:",31046863,",20000983:",31046912,",20000984:",31046913,",20000994:",31046949,31046952,31046954,31046955,31046950,31046951,31046947,31046948,31046953,",10000726:",31047028,",20001032:",31047118,",20001041:",31047165,",20001048:",31047171,",20000834:",31046448,",20000835:",31046450,",20000837:",31046452,",20000857:",31046512,",20000914:",31046754,",20000918:",31046767,",31036061:",31046794,",20000923:",31046795,",20000929:",31046801,",20000930:",31046802,",20001056:",31046838,",20000951:",31046842,",20000957:",31046855,",20000959:",31046857,",20000979:",31046908,",20000993:",31046946,",20001002:",31046985,",20001007:",31047011,",20001012:",31047017,",20001017:",31047023,",20001020:",31047026,",20001045:",31047169,",20001052:",31047174,",20000830:",31046435,",31041505:",31046449,",20000838:",31046453,",20000842:",31046496,",20000844:",31046498,",20000851:",31046506,",20000853:",31046508,",20000854:",31046509,",20000862:",31046542,",20000868:",31046548,",20000891:",31046692,",20000894:",31046693,",31022700:",31046695,",20000898:",31046699,",20000901:",31046702,",20000904:",31046704,",20000938:",31046810,",20000941:",31046813,",20000948:",31046837,",20000950:",31046841,",20000961:",31046860,",20000966:",31046865,",20000967:",31046866,",20000969:",31046868,",20000971:",31046870,",20000978:",31046907,",20000985:",31046914,",20000988:",31046933,",20001006:",31047010,",20001008:",31047012,",31041513:",31047015,",20001022:",31047029,",20001037:",31047161,",20001049:",31047172,",20000826:",31046431,",20000843:",31046497,",20000846:",31046500,",20000847:",31046501,",20000848:",31046503,",20000849:",31046504,",20000859:",31046514,",20000863:",31046543,",20000876:",31046593,",20000877:",31046594,",20000881:",31046603,",20000884:",31046640,",20000896:",31046697,",20000899:",31046700,",20000905:",31046705,",20000906:",31046706,",20000916:",31046764,",20000924:",31046796,",20000932:",31046804,",20000947:",31046836,",20000956:",31046854,",20000960:",31046858,31046859,",20000965:",31046864,",20000968:",31046867,",20000982:",31046911,",20000992:",31046945,",20000996:",31046958,",20001019:",31047025,",20001023:",31047030,",20001024:",31047031,",20001028:",31047114,",20001031:",31047117,",20001034:",31047158,",20001038:",31047162,",20001042:",31047166,",20001043:",31047167,",20001051:",31047173,"}
[20000871,20000944,20000982,20000990,20001044,20000824,20000832,20000915,20001049,20000887,20000918,20000959,20000968,20001015,20000883,20000890,20000902,20000994,20001004,20000974,20000893,20000873,20000940,20000960,20000986,31041506,20000834,20000880,20000935,20000946,20001001,20001017,20000945,20000903,20000952,20000987,20000988,20001005,20000841,31041524,20000875,20000921,20001003,20000911,20000922,31041509,31041507,20000845,20000872,20000885,20000898,20000913,20000973,20001026,20001040,20000839]
{BG:"20001120",CS:"20001134",DA:"20001135",DE:"20001149",EL:"20001151",EN:"20001138",ES:"20001245",ET:"20001140",FI:"20001143",FR:"20001144",GA:"20001167",HU:"20001159",IT:"20001168",LT:"20001189",LV:"20001186",MT:"20001195",NL:"20001136",PL:"20001223",PT:"20001224",RO:"20001228",SK:"20001240",SL:"20001241",SV:"20001249",HR:"20001133",IS:"20001160",LB:"20001190",MK:"20001191",MO:"20001200",NO:"20001211",RU:"20001230",SH:"20001280",SQ:"20001103",SR:"20001236",TR:"20001262",UK:"20001266"}
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9.1
https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/NaRatesService
https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/PDMURFService
https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/ReceiveFormData
PROD
Máximo de Carateres
Página
de
Acrescente linha
Apague linha
O número de células não deve exceder
O número mínimo de células deve ser
Versão do Formulário
ERRO
AVISO
Este campo é obrigatório
O formulário é válido
Este valor já foi seleccionado
O valor não pode ser menor que 0
O Adobe Reader tem a opção de reforço de segurança ligada o que impede o documento PDF de se ligar a serviços externos. Para permitir a ligação escolha a opção apropriada clicando no botão de opções na barra amarela de aviso de segurança.
Ano do Convite
Organização(ões) Participante(s)
O formulário só pode ser visto com software Adobe Reader
Se o formulário estiver a ser visualizado em modo "protegido", todas as opções devem estar ativadas para que o formulário funcione corretamente. Se depois de ativar todas as opções esta mensagem tornar a aparecer, verifique que o JavaScript está ativado em Editar/Preferências/Javascript
Não é possível ler o formulário. Não grave nem saia do programa, pois pode causar erros ou perda de dados. O formulário só pode ser editado utilizando o software Adobe Reader!
Está a usar uma versão antiga do software. Os formulários submetidos que utilizem versões do Adobe não válidas vão ser inelegíveis. Por favor faça download e instale a última versão do Adobe Reader em http://get.adobe.com/reader/
O E-form foi aberto directamente no seu web browser. Por favor faça o download de forma a poder ser correctamente guardado depois de devidamente preenchido .
ESTE FORMULÁRIO SERVE APENAS PARA TESTE E É APENAS PARA USO INTERNO DA COMISSÃO EUROPEIA E AGÊNCIAS NACIONAIS. POR FAVOR NÃO O DISTRIBUA!
AMBIENTE
Metadados
Informação Geral
Este formulário de candidatura é constituído pelas seguintes secções principais:
- Contexto: esta secção pede informação geral acerca do tipo de projeto que pretende submeter e sobre a Agência que o vai receber, avaliar e selecionar;
- Organização (ões) participante (s): esta secção pede informação sobre a organização candidata e, se relevante, sobre outras organizações envolvidas no projeto como parceiras;
- Descrição do projeto: esta secção pede informação acerca de todas as fases do projeto: preparação, implementação das principais atividades (das atividades de mobilidade) e follow-up;
- Orçamento: nesta secção vai ser pedida informação acerca da verba da UE que solicita;
- Lista de Verificação/ Nota sobre Proteção de Dados/ Declaração de Honra: nestas secções é informado sobre disposições importantes ligadas à submissão do pedido de financiamento;
- Anexos: nesta secção tem de anexar documentos adicionais obrigatórios para completar a candidatura;
- Submissão: aqui vai poder confirmar a informação fornecida e submeter o formulário online.
Para mais informação sobre como preencher este formulário, pode ler o  documento Technical Guidelines for completing application forms.
Para mais informações sobre os critérios de atribuição, através dos quais a avaliação qualitativa desta candidatura vai ser feita, por favor consulte o Guia do Programa.
A data de início deve ser entre:
Contexto
Prazo para submissão da candidatura (dd-mm-aaaa hh:nn:ss - Bruxelas, Hora Belga)
Identificação do projeto
Título do projeto
Data de Início do Projeto (dd-mm-aaaa)
Duração Total do Projeto (Meses)
Data Final do Projeto (dd-mm-aaaa)
Nome Legal Completo da Organização Candidata (carateres latinos)
Hash code do formulário
Agência Nacional da Organização Candidata
Para mais informações sobre as Agências Nacionais Erasmus + disponíveis, por favor consulte a seguinte página:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Organização(ões) Participante(s)
Organização candidata
O formulário eletrónico não consegue aceder ao serviço URF/PDM. Por favor verifique que a sua ligação à Internet está a funcionar corretamente.
O PIC não foi encontrado
O serviço URF/PDM não está disponível neste momento. Por favor tente mais tarde.
O serviço URF/PDM não está disponível neste momento. Por favor tente mais tarde.
O serviço URF/PDM não está disponível neste momento. Por favor tente mais tarde.
A informação URF/PDM não pode ser acedida. Por favor tente mais tarde.
O campo do PIC não pode estar vazio.
O PIC que forneceu foi substituído pelo número PIC seguinte:
O PIC inserido para uma organização participante não pode ser repetido noutra organização participante.
O PIC tem de ser validade. Por favor clique no botão "Verificação do PIC".
A organização candidata selecionada não é proveniente de um país candidato elegível.
A organização participante selecionada não é proveniente de um país elegível para esta ação.
O detalhes URF/PDM da organização inserida foram modificados. O PIC vai ser removido.
Se a organização candidata apresenta a candidatura em nome de um consórcio, todos os membros do consórcio tem que pertencer ao país da organização candidata.
Perfil
Consórcio
Está a concorrer em nome de um consórcio?
Membro do Consórcio
O formulário eletrónico não consegue aceder ao serviço URF/PDM. Por favor verifique que a sua ligação à Internet está a funcionar corretamente.
O PIC não foi encontrado
O serviço URF/PDM não está disponível neste momento. Por favor tente mais tarde.
O serviço URF/PDM não está disponível neste momento. Por favor tente mais tarde.
O serviço URF/PDM não está disponível neste momento. Por favor tente mais tarde.
A informação URF/PDM não pode ser acedida. Por favor tente mais tarde.
O campo do PIC não pode estar vazio.
O PIC que forneceu foi substituído pelo número PIC seguinte:
O PIC inserido para uma organização participante não pode ser repetido noutra organização participante.
O PIC tem de ser validade. Por favor clique no botão "Verificação do PIC".
A organização candidata selecionada não é proveniente de um país candidato elegível.
A organização participante selecionada não é proveniente de um país elegível para esta ação.
O detalhes URF/PDM da organização inserida foram modificados. O PIC vai ser removido.
Se a organização candidata apresenta a candidatura em nome de um consórcio, todos os membros do consórcio tem que pertencer ao país da organização candidata.
Perfil
Contexto e Experiência
Descreva sucintamente a sua organização
Quais são as atividades e experiência nas áreas relevantes para esta candidatura?
Por favor apresente informação sobre o pessoal/ pessoas chave envolvidas nesta candidatura e sobre a experiência e competências que vão trazer ao projeto.
Candidatou-se ou recebeu apoio de qualquer programa da União Europeia nos 12 meses que antecederam esta candidatura?
Por favor indique:
Programa da UE
Ano
Identificação do Projeto ou Número do Contrato
Nome do Candidato/ Beneficiário
Representante Legal
Se a morada for diferente da morada da organização, por favor assinale esta caixa.
Pessoa de contacto
Se a morada for diferente da morada da organização, por favor assinale esta caixa.
Se o seu projeto inclui atividades de Job Shadowing ou Missões de Ensino numa organização parceira de outro país, por favor pressione o botão em baixo para acrescentar informação acerca da(s) organização(ões) parceira(s).
Organização Parceira
O formulário eletrónico não consegue aceder ao serviço URF/PDM. Por favor verifique que a sua ligação à Internet está a funcionar corretamente.
O PIC não foi encontrado
O serviço URF/PDM não está disponível neste momento. Por favor tente mais tarde.
O serviço URF/PDM não está disponível neste momento. Por favor tente mais tarde.
O serviço URF/PDM não está disponível neste momento. Por favor tente mais tarde.
A informação URF/PDM não pode ser acedida. Por favor tente mais tarde.
O campo do PIC não pode estar vazio.
O PIC que forneceu foi substituído pelo número PIC seguinte:
O PIC inserido para uma organização participante não pode ser repetido noutra organização participante.
O PIC tem de ser validade. Por favor clique no botão "Verificação do PIC".
A organização candidata selecionada não é proveniente de um país candidato elegível.
A organização participante selecionada não é proveniente de um país elegível para esta ação.
O detalhes URF/PDM da organização inserida foram modificados. O PIC vai ser removido.
Se a organização candidata apresenta a candidatura em nome de um consórcio, todos os membros do consórcio tem que pertencer ao país da organização candidata.
Perfil
Contexto e Experiência
Por favor descreva sucintamente a organização parceira.
Quais são as atividades e experiência da organização nas áreas relevantes para esta candidatura?
Por favor apresente informação sobre o pessoal/ pessoas chave envolvidas nesta candidatura e sobre a experiência e competências que vão trazer ao projeto.
Representante Legal
Se a morada for diferente da morada da organização, por favor assinale esta caixa.
Pessoa de contacto
Se a morada for diferente da morada da organização, por favor assinale esta caixa.
Plano de Desenvolvimento Europeu
Quais são as necessidades da organização em termos de desenvolvimento qualitativo e de internacionalização? Por favor, identifique as áreas principais a desenvolver (por exemplo, gestão de competências, competências do pessoal, novos métodos ou ferramentas de ensino, dimensão europeia, competências linguísticas, currículo, organização do ensino e aprendizagem, etc.).
Quais são as necessidades do consórcio em termos de desenvolvimento da qualidade e internacionalização? Por favor especifique para cada membro do consórcio, identificando as principais áreas a desenvolver (por exemplo: gestão de competências, competências do pessoal, novos métodos ou ferramentas de ensino, Dimensão Europeia, competências linguísticas, currículo, organização de ensino e aprendizagem, etc.).
Por favor, defina os planos da organização para as atividades europeias de mobilidade e cooperação e explique como é que essas atividades irão contribuir para suprir as necessidades identificadas.
Por favor, descreva os planos do consórcio para atividades de cooperação e de mobilidade europeia e explique como é que estas atividades vão ao encontro das necessidades identificadas para cada membro do consórcio.
Por favor, explique como é que a sua organização vai integrar as competências e as experiências adquiridas pela participação do pessoal no projeto, no contexto do seu desenvolvimento estratégico futuro?
Por favor explique como é que as competências e experiências adquiridas pelo pessoal participante no projeto vão ser integradas no desenvolvimento estratégico de cada membro do consórcio e no consórcio como um todo.
A sua organização vai utilizar o eTwinning no projeto de mobilidade? Se sim, por favor descreva como.
O seu consórcio vai utilizar o eTwinning no projeto de mobilidade? Se sim, por favor descreva como.
O website eTwinning pode ser acedido através da hiperligação seguinte:
www.etwinning.net
Descrição do Projeto
Porque quer levar a cabo este projeto? Quais são os objetivos?
Como escolheu os seus parceiros? Que experiência e competências vão eles trazer ao projeto? Por favor descreva também como é que o projeto vai ao encontro das necessidades e objetivos dos seus parceiros.
Quais são os tópicos mais relevantes abordados no seu projeto?
Perfil dos Participantes
Descreva, para cada uma das atividades planeadas, o contexto e as necessidades dos participantes envolvidos e como foi ou vai ser feita a seleção destes participantes.
Resultados da Aprendizagem
Que competências (conhecimentos, capacidades, atitudes/ comportamentos) serão adquiridas/ melhoradas pelos participantes em cada uma das atividades planeadas no seu projeto?
O Programa Erasmus + promove a utilização de instrumentos/ certificados como Europass, ECVET e Youthpass para validar as competências adquiridas pelos participantes em experiências de mobilidade no estrangeiro. O seu projeto vai utilizar estes instrumentos europeus? Se sim, quais?
Planeia utilizar algum instrumento/ certificado nacional? Se sim, qual?
Como vai utilizar os instrumentos europeus/nacionais selecionados?
Preparação
Descreva, para cada uma das atividades planeadas, o que vai ser feito pela sua organização e, se relevante, pelas entidades de acolhimento, pelos parceiros e/ ou pelos membros do consórcio em termos de preparação para o desenvolvimento das principais atividades.
Disposições Práticas
Como vão ser abordadas as questões práticas e logísticas para cada uma das atividades planeadas do projeto (viagem, alojamento, seguro, segurança e proteção dos participantes, vistos, segurança social, tutoria e apoio, reuniões preparatórias com os parceiros/entidades de acolhimento, etc.)?
Gestão do Projeto
Como vai abordar as questões relacionadas com a qualidade e a gestão do projeto (estabelecimento de acordos com os parceiros, estabelecimento de acordos de aprendizagem com os participantes, etc.)?
Preparação dos Participantes
Que tipo de preparação vai ser proporcionada aos participantes (intercultural, linguística, relacionada com as tarefas, de prevenção de riscos, etc.)? Quem vai proporcionar estas atividades preparatórias?
Atividades Principais
Descreva cronologicamente as principais atividades que tenciona organizar. Se relevante, descreva o papel nas atividades de cada parceiro do projeto e/ ou membro do consórcio.
Se aplicável, como tenciona comunicar e cooperar com os parceiros do projeto e/ ou membros do consórcio e outros interessados envolvidos?
Como vai ser feita a monitorização dos participantes no decorrer da formação? Quem irá acompanhar o(s) participantes na execução do programa de trabalho e monitorizar o seu progresso?
Se aplicável, explique a necessidade de acompanhantes.
País de origem e país de destino têm que ser diferentes.
Cada atividade de mobilidade de trabalhadores juvenis tem de conter no máximo 50 participantes.
Cada atividade de intercâmbio de jovens tem de conter o mínimo de 16 participantes, excluindo os líderes de grupo, e o máximo de 60 participantes, excluindo os líderes de grupo.
Cada projeto tem de conter um máximo de 30 participantes no Serviço Voluntário Europeu.
Cada Ciclo para Visita Prévia de Planeamento - SVE tem que conter o máximo de 2 participantes.
Cada atividade para Visita Prévia de Planeamento - Intercâmbios de Jovens tem que conter o máximo de 2 participantes por grupo.
Cada atividade de intercâmbio juvenil tem que conter o mínimo de 4 participantes (líderes de grupo não incluídos) por cada grupo.
Cada grupo de uma atividade de intercâmbio de jovens tem que ter pelo menos um líder de grupo.
Se uma atividade do Serviço Voluntário Europeu está assinalada como sendo de curta duração, a duração, excluindo o tempo das viagens, de cada ciclo tem que ser entre 14 dias e 2 meses (59 dias).
Se a atividade SVE está assinalada com sendo de longa duração, a duração de cada ciclo, excluindo tempo de viagem,  tem que ser entre 2 meses (60 dias) e12 meses (366 dias).
A duração de cada ciclo para uma Visita Prévia de Planeamento, excluindo o tempo de viagem, tem de ser entre 1 e 2 dias.
A duração de cada mobilidade para formandos, excluindo o tempo de viagem, tem de ser entre 14 dias e 12 meses (360 dias)
A duração de cada fluxo para a atividade selecionada, excluindo o tempo de viagem, tem de ser entre 2 dias e 2 meses (60 dias)
A duração de cada ciclo para nos Intercâmbios de Jovens, excluindo o tempo de viagem, tem que ser entre 5 e 21 dias.
Para cada ciclo numa atividade SVE - Países Parceiros, se o país de envio é um País Parceiro Vizinho da UE, o país de destino tem que ser um País Programa.
Dentro da mesma atividade o país de destino tem de ser sempre o mesmo.
No conjunto dos fluxos dentro da atividade selecionada pelo menos um País Parceiro Vizinho da UE tem de ser mencionado como país de envio ou acolhimento.
Detalhes das Atividades
Por favor insira as diferentes atividades de mobilidade que tenciona implementar no projeto.
Atividade N.º
Tipo de Atividade
Fluxo n.º
País de origem
País de destino
Banda de distância
Duração Total em Dias (excluindo viagens)
Dias de viagem
Duração Total em Dias (incluindo viagens)
N.º TOTAL de Participantes
Participantes com Necessidades Especiais (do número total de participantes)
Acompanhantes (do número total de participantes)
N.º de pessoal não docente (do número total de participantes)
Total
Resumo das Atividades e dos Participantes
Tipo de Atividade
N.º de Atividades
N.º de Participantes
Total
Atividades de follow-up
Por favor descreva o que vai acontecer depois de terminarem as atividades principais.
Impacto
Qual é o impacto esperado nos participantes, organização(ões) participante(s) e grupos alvo?
Disseminação dos resultados do projeto
Que atividades vai levar a cabo no sentido de partilhar os resultados do seu projeto para lá da sua organização/consórcio e parceiros/entidades de acolhimento? Quais serão os grupos alvo das suas atividades de disseminação?
Avaliação
Que atividades vai levar a cabo no sentido de avaliar se, e em que medida, o seu projeto atingiu os objetivos e resultados esperados?
N.º de Participantes tem que ser igual ou menor ao valor inserido na tabela principal das atividades.
Para atividades do Serviço Voluntário Europeu o número de participantes tem que ser igual ou menor ao valor inserido na tabela principal das atividades depois de serem retiradas as pessoas de acompanhamento.
O total do N º de participantes para a avaliação linguística on-line deve ser menor ou igual à soma do número de participantes em atividades de longa duração de mobilidade.
O número total de participantes para avaliação linguística online tem que ser menor ou igual à soma de todos os fluxos de estudantes/formandos/aprendentes cuja duração é igual ou superior a 30 dias.
O total do n. º de Participantes para preparação linguística deve ser inferior ou igual à soma do número de participantes em atividades de longa duração de mobilidade.
O número total de participantes para preparação linguística online tem que ser menor ou igual à soma de todos os fluxos de estudantes/formandos/aprendentes cuja duração é igual ou superior a 30 dias.
Orçamento
Para mais informação consulte o Guia do Programa para uma visão global das regras de financiamento. Por favor tenha atenção que as quantias têm que ser expressas em Euros.
Viagem
Atividade N.º
Tipo de Atividade
Fluxo n.º
País de origem
País de destino
Banda de distância
N.º de Participantes
Financiamento para viagem por participante
Financiamento total solicitado para viagem
Total
Apoio individual
Atividade N.º
Tipo de Atividade
Fluxo n.º
País de destino
Duração Total (dias)
N.º de Participantes (excluindo acompanhantes)
Financiamento por participante
N.º de acompanhantes
Financiamento por acompanhante
Financiamento total solicitado
Total
Apoio à organização da mobilidade
N.º de participantes (excluindo os acompanhantes)
Financiamento total solicitado
Propinas/Taxa de inscrição
Atividade N.º
Tipo de Atividade
Duração (dias)
N.º de Participantes
Financiamento por participante/ dia
Financiamento total solicitado
Total
Apoio para Necessidades Especiais
Atividade N.º
Tipo de Atividade
N.º de participantes com Necessidades Especiais
Descrição dos custos
Financiamento total solicitado
Total
Custos Excecionais
Atividade N.º
Tipo de Atividade
N.º de Participantes
Descrição dos custos
Financiamento total solicitado
Total
Por favor apresente outros comentários que considere pertinentes no que diz respeito ao orçamento inserido acima.
Não existem taxas disponíveis para a sua Agência Nacional. Por favor contacte a sua Agência Nacional para obter informação sobre este problema. Depois da sua Agência Nacional disponibilizar as taxas, por favor volte a validar clicando no botão "validar".
Depois dos parâmetros que inseriu não é possível proceder ao cálculo das taxas. Por favor contacte a sua Agência Nacional para obter informação sobre a correta inserção dos parâmetros. Depois de corrigir os parâmetros no formulário, volte a validar clicando no botão "validar".
Os serviços das taxas aplicáveis (NA Rates) não está neste momento disponível devido a um erro interno. Por favor volte a tentar mais tarde, clicando no botão "validar". Se o problema persistir contacte a sua Agência Nacional para obter informação.
Os serviços das taxas aplicáveis (NA Rates) não está neste momento disponível. Por favor volte a tentar mais tarde, clicando no botão "validar". Se o problema persistir contacte a sua Agência Nacional para obter informação.
O formulário eletrónico não consegue aceder ao serviço de taxas aplicáveis (NA Rates). Por favor verifica se a sua ligação à Internet está a funcionar corretamente e volte a clicar no botão "validar". Se o problema persistir contacte a sua Agência Nacional para obter informação.
A informação sobre as taxas não está acessível. Por favor volte a tentar mais tarde clicando no botão "validar" ou contacte a sua Agência Nacional para obter mais informação.
Detalhes técnicos
Resumo do Projeto
Por favor descreva sucintamente o seu projeto. Lembre-se que esta secção (ou parte dela) pode ser usada pela Comissão Europeia, Agência Executiva ou Agências Nacionais nas suas publicações. Vai também ser inserida na plataforma de disseminação do Erasmus +.
Seja conciso e claro e mencione pelo menos os seguintes elementos: contexto/ enquadramento do projeto, objetivos, número e perfil dos participantes, descrição das atividades, metodologias aplicadas ao projeto, sucinta descrição dos resultados e impactos previstos e, finalmente, os benefícios esperados a longo prazo.
Por favor faça a tradução para Inglês.
Resumo das organizações participantes
Nome da organização
País da organização
Tipo de Organização
Número Total de organizações participantes
Resumo do orçamento
Soma das secções anteriores representando o financiamento total solicitado nesta candidatura.
Atividade N.º
Tipo de Atividade
Viagem
Apoio individual
Propinas/Inscrição
Apoio para Necessidades Especiais
Custos Excecionais
Total
Total
Apoio à organização da mobilidade
Financiamento Total do Projeto
Subvenção Calculada
Lista de verificação
Antes de submeter a candidatura online à Agência Nacional, certifique-se que ela cumpre os critérios de elegibilidade listados no Guia do Programa e verifique se:
utilizou o formulário de candidatura oficial da Ação Chave 1.
todos os campos relevantes da candidatura foram preenchidos.
escolheu a Agência Nacional correta do país no qual a sua organização está estabelecida.
o formulário de candidatura foi preenchido utilizando uma das línguas oficiais dos Países do Programa Erasmus+.
anexou todos os documentos relevantes:
a Declaração de Honra assinada pelo representante legal mencionado na candidatura.
os mandatos de cada um dos parceiros para o candidato, assinados pelas duas partes.
todas as organizações participantes fizeram upload dos documentos que comprovam o seu estatuto legal no portal do participante (para mais detalhes ver a secção "Critérios de Seleção", na Parte C do Guia do Programa).
para financiamentos que excedam os 60 000 Euros fez o upload dos documentos que comprovam a capacidade financeira no portal do participante (para mais detalhes ver a secção "Critérios de Seleção" na Parte C do Guia do Programa). Não aplicável no caso de organismos públicos e organizações internacionais.
está a cumprir o prazo de candidatura publicado no Guia do Programa.
gravou ou imprimiu uma versão completa deste formulário para manter na sua instituição.
Aviso sobre Proteção de Dados
PROTEÇÃO  DE  DADOS  PESSOAIS
O formulário de candidatura vai ser processado eletronicamente. Todos os dados pessoais (como nomes, endereços, , CVs, etc.) vão ser processados nos termos da Regulamentação (EC) No 45/2001 sobre proteção de dados individuais pelas instituições Comunitárias e outros organismos e sobre a liberdade de movimento destes dados. Qualquer dado pessoal requerido vai ser apenas usado para o propósito em causa, isto é:
- no caso dos formulários de candidatura a projetos: a avaliação da candidatura nos termos das regras definidas no Convite à Apresentação de Candidaturas;
-no caso dos formulários de acreditação: a avaliação da candidatura de acordo com as especificações do Convite à Apresentação de Candidaturas;
- no caso de formulários de relatório: estatística e acompanhamento financeiro (se aplicável) dos projetos.
Para uma descrição exata dos dados pessoais recolhidos, do propósito da recolha e da explicação do seu processamento, por favor consulte a Declaração Específica de Privacidade que faz parte deste formulário.
Tem o direito a ter acesso aos seus dados pessoais sob pedido e de os retificar se não forem exatos ou completos. Se tiver alguma dúvida no que diz respeito ao processamento dos seus dados pessoais, pode contactar a sua Agência Nacional. Tem o direito de recorrer a qualquer altura ao organismo supervisor nacional para a proteção de dados ou ao Supervisor Europeu de Proteção de Dados em matérias relacionadas com o processamento dos seus dados pessoais.
Informa-se que, para fins relacionados com a proteção dos interesses financeiros Comunitários, os seus dados pessoais podem ser transferidos para serviços de auditoria interna, para o Tribunal Europeu de Auditores, para o Painel para irregularidades financeiras e/ou para o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF).”
http://www.edps.europa.eu/
Declaração de Honra
A ser assinada pela pessoa legalmente autorizada a assumir compromissos juridicamente vinculativos em nome da organização candidata. Uma vez assinada, deve ser digitalizada e anexa a este formulário de candidatura.
Eu, abaixo assinado, certifico que a informação contida neste formulário de candidatura, tanto quanto é do meu conhecimento, é correta. Apresento um pedido de financiamento ao Erasmus + tal como consta na secção ORÇAMENTO deste formulário de candidatura.
Declaro que:
Toda a informação contida na presente candidatura, está correta, tanto quanto é do meu conhecimento.
No caso de projetos da área da juventude, os participantes envolvidos nas atividades estão nos limites de idade definidos pelo Programa.
A entidade que represento tem a capacidade legal adequada para participar neste Convite à Apresentação de Candidaturas.
Bem como que:
A entidade que represento tem capacidade financeira e operacional para executar a ação e o programa de trabalho propostos.
Ou
A organização que represento é considerada um "organismo público" nos termos definidos no Convite à Apresentação de Candidaturas e pode apresentar prova, se solicitada, deste estatuto, nomeadamente:
- proporciona oportunidades de aprendizagem e
- ou (a) pelo menos 50% das receitas anuais dos últimos dois anos provieram de fontes públicas;
- ou (b) é controlada por um organismo público ou seus representantes.
Tenho competência legal para assinar contratos financeiros a nível europeu, em representação da entidade candidata.
Certifico que (no caso do apoio solicitado exceder 60 000 €):
A entidade que represento:
Não foi declarada insolvente, não se encontra em processo de dissolução, os seus negócios não estão a ser administrados pelo tribunal, não celebrou qualquer acordo com os seus credores, não suspendeu as suas atividades, não é sujeita a quaisquer outros procedimentos análogos relativos àquelas matérias nem se encontra numa situação análoga decorrente de um procedimento idêntico regulado por legislação ou regulamentação nacional.
Não foi condenada por uma ofensa relacionada com a sua conduta profissional por um julgamento que tem força de "caso julgado" ("res judicata")
Não cometeu qualquer falta grave em matéria profissional
Cumpriu as suas obrigações relativamente ao pagamento das contribuições para a segurança social e as suas obrigações relativamente ao pagamento de impostos de acordo com as disposições legais do país em que se encontra situada
Não foi sujeita a julgamento que tem força de caso julgado ('res judicata') por fraude, corrupção, envolvimento em crime organizado ou outra qualquer atividade ilegal prejudicial aos interesses financeiros Comunitários;
Não está neste momento sujeita a uma penalização administrativa referenciada no Artigo 109(1) dos Regulamentos Financeiros (Council Regulation 966/2012).
Tomei conhecimento que:
A entidade que represento não receberá financiamento no caso de se encontrar, durante o processo de atribuição da subvenção, em contradição com o acima declarado, ou nas seguintes situações:
Situação de conflito de interesses (por motivos familiares, pessoais, políticos ou de afinidade de interesses de natureza nacional, económica ou outros com um organismo ou pessoa implicada directa ou indirectamente no processo de atribuição de uma subvenção).
Julgada culpada por ter prestado quaisquer falsas declarações ao fornecer as informações exigidas pela Agência Nacional como condição de participação no processo de atribuição de uma subvenção ou por não as ter fornecido.
No caso de esta candidatura vir a ser aprovada, a Agência Nacional tem o direito de publicar o nome e o endereço desta entidade, o fim a que o financiamento se destina, o valor e a taxa de financiamento
Comprometo:
- a minha organização e as outras organizações parceiras presentes a participar(em), se solicitado, em atividades de disseminação e exploração levadas a cabo pelas Agências Nacionais, pela Agência Executiva e pela Comissão Europeia, nas quais também pode ser requerida a participação individual de participantes.
Tomei conhecimento de que podem ser impostas sanções administrativas e financeiras à organização que represento se for considerada culpada de falsas declarações ou de falta grave no cumprimento de obrigações contratuais no âmbito de um contrato ou procedimento anterior.
Local:
Data (ddd-mm-aaaa):
Nome da Instituição candidata:
Nome do representante legal:
Assinatura:
.
Carimbo da organização candidata (se aplicável):
Anexos
O documento não pode ser anexado. Os documentos aceites são:
O tamanho total do(s) documento(s) excede o máximo permitido (KB):
Por favor reduza o tamanho dos documentos anexados.
Documentos vazios não podem ser anexados.
Este documento já está aberto ou a ser usado por outro programa.
O documento não pode ser anexado. O comprimento do nome deve ter entre 1 e 250 carateres, incluindo a extensão.
Os documentos seguintes já não estão anexados ao PDF, por isso vão ser removidos na tabela de anexos:
Os documentos seguintes não foram adicionados através da tabela de anexos, por isso serão removidos:
Adicionar
Remover
Tenha em atenção que todos os documentos mencionados na secção "Lista de Verificação" têm que ser anexados aqui antes da submissão online da candidatura.
Nome do ficheiro
Tamanho do ficheiro (kB)
Tamanho total
Submissão
Antes de submeter o formulário eletrónico, por favor valide-o. Tenha em conta que apenas a versão final do formulário deve ser submetida eletronicamente.
OK
Com atraso
Erro
O formulário ainda não foi submetido
Este formulário foi submetido em
Os dados do formulário foram modificados desde a sua última submissão feita com sucesso
Estado
Bruxelas, Hora Belga
Hora Local
SIM
SIM - FORA DE PRAZO
NÃO
Submetido com sucesso
ID Submissão
Submetido com sucesso FORA DO PRAZO
Identificação de Submissão fora do Prazo
Por favor contacte a sua Agência Nacional
Por favor tente submeter mais tarde ou contacte a sua Agência Nacional
Confirmação de Submissão
Os dados do formulário estão prontos para serem submetidos. Tem a certeza que quer continuar?
O Adobe Reader detetou um erro
Definições de Segurança do Adobe Reader ativadas
Para que seja possível submeter deve selecionar as opções apropriadas no aviso de segurança que aparece na barra amarela no cimo deste formulário
Erro de ligação à rede
Por favor verifique a sua ligação à Internet e tente novamente
Erro de ligação ao servidor
Erro de validação da submissão
Os dados do formulário estão corrompidos e não podem ser submetidos. Este formulário foi editado com software não autorizado
Este formulário pode apenas ser editado com software Adobe Reader. Por favor use este software para abrir um formulário em branco e preencha novamente os dados.
O prazo de submissão "Fora de Prazo" terminou. A submissão já não é possível.
Este formulário já foi submetido e não pode ser submetido novamente.
A submissão do formulário falhou porque os seus anexos não puderam ser submetidos
Esta versão do formulário já não é válida
Por favor veja o website da sua Agência Nacional para obter uma nova versão ou contacte a Agência Nacional
Validação de dados
Validação dos campos obrigatórios e regras
Procedimento Padrão de Submissão
Submissão Online  (requer uma ligação à  Internet)
Procedimento Alternativo de Submissão
Se não conseguir submeter o formulário online, poderá fazê-lo enviando um email à sua Agência Nacional nas duas horas seguintes ao prazo oficial de submissão. O e-mail deve conter o formulário eletrónico completo e outros ficheiros anexos que tencione enviar. Tem de enviar também um "snapshot/printscreen" da secção "Resumo da Submissão", indicando que não foi possível submeter online o formulário dentro do prazo. A sua Agência Nacional analisará a situação e fornecer-lhe-á mais instruções.
Resumo da submissão
O Formulário ainda não foi submetido
Esta tabela fornece informação adicional de todas as tentativas de submissão, particularmente úteis para as Agências Nacionais no caso de múltiplas submissões
Número
Hora
Hash Code do Formulário
Submetido
Descrição
A hora local não pode ser considerada oficial e não pode ser usada para reclamar que o formulário foi submetido dentro do prazo
Impressão do Formulário
Imprimir todo o formulário
false
A. Informação Geral
B. Contexto
B.1. Identificação do projeto
[Máximo de Carateres: 250]
A data de início deve ser entre: 01-06-2015 - 31-12-2015
Escola Secundária Jorge Peixinho
[Máximo de Carateres: 400]
B16A1C0C6D523FC9
B.2. Agência Nacional da Organização Candidata
C. Organização(ões) Participante(s)
C.1. Organização candidata
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 400]
VALIDATE
[Máximo de Carateres: 400]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
VALIDATE
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
C.1.1. Perfil
C.1.2. Consórcio
C.1.3. Contexto e Experiência
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
C.1.4. Representante Legal
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
C.1.5. Pessoa de contacto
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
C.2. Organização Parceira
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 400]
VALIDATE
[Máximo de Carateres: 400]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
VALIDATE
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
C.2.1. Perfil
C.2.2. Contexto e Experiência
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
C.2.3. Representante Legal
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
C.2.4. Pessoa de contacto
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
D. Plano de Desenvolvimento Europeu
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
E. Descrição do Projeto
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
F. Perfil dos Participantes
[Máximo de Carateres: 5000]
F.1. Resultados da Aprendizagem
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
G. Preparação
G.1. Disposições Práticas
[Máximo de Carateres: 5000]
G.2. Gestão do Projeto
[Máximo de Carateres: 5000]
G.3. Preparação dos Participantes
[Máximo de Carateres: 5000]
H. Atividades Principais
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
H.1. Detalhes das Atividades
[Máximo de Carateres: 250]
[Máximo de Carateres: 250]
VALIDATE
Alemanha
Áustria
Bélgica
Bulgária
Chipre
Croácia
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Estónia
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Hungria
Irlanda
Itália
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Polónia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Roménia
Suécia
Islândia
Liechtenstein
Macedónia (antiga República da Jugoslávia)
Noruega
Turquia
ANGUILA
Aruba
BERMUDAS
Bonaire, Saint Eustatius and Saba
Curaçao
Gronelândia
Ilhas Caimão
Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
Ilhas Maldivas
Ilhas Turcas e Caicos
Ilhas Virgens (Britânicas)
Mayotte
Monserrat
Nova Caledónia
Pitcairn
Polinésia Francesa
Santa Helena
São Bartolomeu
São Martinho (parte holandesa)
São Pedro e MIQUELÃO
Terras Austrais e Antárcticas  Francesas
Território Britânico do Oceano Índico
Wallis e Futuna
20000873
20000832
20000839
20000841
20000871
20000911
20000875
20001005
20001004
20000883
20000880
20000885
20000890
20000902
20000973
20000913
20000915
20000922
20000946
20000944
20000945
20000960
20000986
20000990
20000893
20000872
20000994
20001001
20000921
20000940
20000952
20000974
20001026
20000824
20000834
20000845
31041507
31041509
20000898
20000935
20000903
20000887
20001015
20001040
20001049
20000959
20000968
20000988
20000982
20001003
31041506
31041524
20000987
20001017
20000918
20001044
VALIDATE
Alemanha
Áustria
Bélgica
Bulgária
Chipre
Croácia
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Estónia
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Hungria
Irlanda
Itália
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Polónia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Roménia
Suécia
Islândia
Liechtenstein
Macedónia (antiga República da Jugoslávia)
Noruega
Turquia
ANGUILA
Aruba
BERMUDAS
Bonaire, Saint Eustatius and Saba
Curaçao
Gronelândia
Ilhas Caimão
Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
Ilhas Maldivas
Ilhas Turcas e Caicos
Ilhas Virgens (Britânicas)
Mayotte
Monserrat
Nova Caledónia
Pitcairn
Polinésia Francesa
Santa Helena
São Bartolomeu
São Martinho (parte holandesa)
São Pedro e MIQUELÃO
Terras Austrais e Antárcticas  Francesas
Território Britânico do Oceano Índico
Wallis e Futuna
20000873
20000832
20000839
20000841
20000871
20000911
20000875
20001005
20001004
20000883
20000880
20000885
20000890
20000902
20000973
20000913
20000915
20000922
20000946
20000944
20000945
20000960
20000986
20000990
20000893
20000872
20000994
20001001
20000921
20000940
20000952
20000974
20001026
20000824
20000834
20000845
31041507
31041509
20000898
20000935
20000903
20000887
20001015
20001040
20001049
20000959
20000968
20000988
20000982
20001003
31041506
31041524
20000987
20001017
20000918
20001044
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
H.1.1. Resumo das Atividades e dos Participantes
Cursos estruturados/Eventos de formação
31064411
Job Shadowing
31064412
Missão de ensino no estrangeiro
31064410
VALIDATE
31064410
I. Atividades de follow-up
I.1. Impacto
[Máximo de Carateres: 5000]
I.2. Disseminação dos resultados do projeto
[Máximo de Carateres: 5000]
I.3. Avaliação
[Máximo de Carateres: 5000]
J. Orçamento
J.1. Viagem
[Máximo de Carateres: 250]
Cursos estruturados/Eventos de formação
[Máximo de Carateres: 500]
Portugal
[Máximo de Carateres: 250]
Itália
[Máximo de Carateres: 250]
2000 - 2999 km
[Máximo de Carateres: 250]
VALIDATE
J.2. Apoio individual
[Máximo de Carateres: 250]
Cursos estruturados/Eventos de formação
[Máximo de Carateres: 500]
Itália
[Máximo de Carateres: 250]
VALIDATE
J.3. Apoio à organização da mobilidade
VALIDATE
J.4. Propinas/Taxa de inscrição
A1
A1
Cursos estruturados/Eventos de formação
[Máximo de Carateres: 500]
VALIDATE
J.5. Apoio para Necessidades Especiais
J.6. Custos Excecionais
[Máximo de Carateres: 5000]
K. Resumo do Projeto
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
K.1. Resumo das organizações participantes
Escola Secundária Jorge Peixinho
Portugal
Outro
Sistema Turismo s.r.l.
Itália
Média e pequena empresa
K.2. Resumo do orçamento
A1
Cursos estruturados/Eventos de formação
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
K.2.1. Financiamento Total do Projeto
L. Lista de verificação
M. Aviso sobre Proteção de Dados
N. Declaração de Honra
O. Anexos
Remover
Mandato.pdf
Mandato.pdf
Remover
Adicionar
Adicionar
Adicionar
Adicionar
Adicionar
Adicionar
Adicionar
Adicionar
P. Submissão
P.1. Validação de dados
P.2. Procedimento Padrão de Submissão
SIM
1225955
2015-02-28 18:11:37
B16A1C0C6D523FC9
P.3. Procedimento Alternativo de Submissão
P.4. Resumo da submissão
1
2015-02-28 18:11:37
(Bruxelas, Hora Belga)
B16A1C0C6D523FC9
SIM
Submetido com sucesso
ID Submissão: 1225955
P.5. Impressão do Formulário
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
[Máximo de Carateres: 5000]
Ano do Convite: 2015
Mobilidade de pessoal educativo do Ensino Escolar
Versão do Formulário: 2.04
PT
B16A1C0C6D523FC9
Este formulário foi submetido em: 2015-02-28 18:11:37. Estado: OK (1225955).
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	ShortPresentation: SISTEMA TURISMO é um centro de formação acreditado italiano que promove, organiza e gere estágios e programas de formação para estudantes, professores, desempregados, jovens trabalhadores e organizações vindas de toda a Europa. A nossa missão é fornecer experiências formativas em territórios que, dadas as suas características económicas, históricas e sociais, torna possível melhorar as suas perspetivas de carreira. De acordo com esta missão, as nossas agências em Rimini e Potenza são uma verdadeira porta de libertação de conhecimento, onde é possível ligar as necessidades das organizações e dos indivíduos com o conhecimento e a vida social da região.Estabelecido em 1996, Sistema Turismo atualmente dedica-se a:• Mobilidade Internacional e experiências de trabalho em todos os setores vocacionais;• Cursos de formação acreditados, especialmente no campo do Turismo (com diferentes edições de Master de Turismo Rural e seminários em Turismo Rural e Hospitalidade e Catering), Serviço Social (Sistema Turismo lançou um curso de dois anos com sucesso de Amas; outra área de trabalho social enquadra-se na área da reintegração social de reclusos em Estabelecimentos Prisionais) e Cultura (diferentes cursos e master sobre Gestão de Herança Cultural. Sistema Turismo planifica e gere esses cursos para estudantes pós-graduados, estudantes universitários, desempregados e ativos. • Projetos Europeus tais como Leonardo da Vinci, Comenius e Grundvig em áreas ligadas ao Turismo Rural e ao Ensino nas prisões e reintegração social.Com uma equipa qualificada e experiente tentamos responder a necessidades de formação vocacional de várias organizações, oferecendo-lhes vários caminhos de mobilidade em Itália.Sistema Turismo é um membro fundador do "ETN Network" com sucursais em Espanha (Málaga), Bulgária (Sofia), Reino Unido (Portsmouth) e Alemanha (Berlink).
	DescriptionExperience: Sistema Turismo tem participado em projetos de mobilidade envolvendo um considerável número de participantes da Educação e Formação tais como estudantes, graduados e professores: 972 pessoas (2014), 850 pessoas (2013), 738 pessoas (2012), 822 pessoas (2011).Os projetos de mobilidade têm coberto muitas áreas como hotel e restaurante, turismo, informática, mecânica, eletrónica, integração social, cabeleireiro, educação física, estética, energia renovável, construção, logística, publicidade, marketing, etcSendo uma organização de formação, Sistema Turismo tem uma vasta experiência na organização geral de projetos de mobilidade europeus. Graças a uma grande rede de companhias associadas, nós conseguimos disponibilizar experiências de formação qualificadas, capazes de aumentar as competências profissionais dos participantes.Nós encontramos as companhias de estágio mais apropriadas para cada participante, de acordo com os seus CV, a sua experiência profissional e o seu conhecimento da língua do país de acolhimento. Nós também organizamos visitas de estudo a empresas e organizações, seminários especializados, cursos de linguagem, programas culturais, etc. Oferecemos ainda:• Tutoring e  follow-up • Help desk 24/24 horas• Certificação & Europass • Relatório final• Organização de atividades culturais• Organização e alojamento • Organização de transferes e transportes locais.Desenvolvemos um procedimento consolidado de avaliação dos resultados atingidos e de apoio à instituição de envio na validação e reconhecimento através da implementação do procedimento ECVET.
	DescriptionStaffExpertise: RELAÇÕES INTERNACIONAIS:Simona AscoliUrsula DrejakAysenur GulenStiliana Todorova Responsáveis pelas relações Internacionais Responsáveis: Eles processam as solicitações de toda a Europa tornando possível responder às necessidades expressas em termos de formação das organizações de envio.Eles são a pessoa de contato com a organização de envio na fase de definição do projeto e imediatamente antes da chegada do grupo, pedindo todas as informações / documentos necessários e definir os serviços a serem prestados. Eles são responsáveis  pela assinatura do MOU e aprendizagem acordo com organizações de envio para o sistema ECVET. Eles também são responsáveis por informar a organização de envio dos projetos sobre em curso e responsável por fechar o projeto enviando feedback final e últimos documentos como relatórios finais, Europass, etc ..Eles participam regularmente de seminários organizados pelas agências nacionais dos Estados-Membros e estabelece e mantém as relações com os parceiros internacionais.COORDENADOR:Vasiliki Karagkouni  Coordenador da Agência - Ela é responsável por coordenar o fluxo de trabalho e a prestação de todos os serviços para toda a duração da experiência de mobilidade . Ela supervisiona os cursos estruturados , estágios e toda a logística . Ela coordena as atividades de consultoria para o desenvolvimento dos caminhos de formação / emprego para pessoas de diferentes idades e origens sócio- profissional , através de um apoio metodológico e procedimental adequado para a reconstrução das experiências realizadas e os resultados de aprendizagem alcançados .Ela participa regularmente de seminários organizados pelas agências nacionais dos Estados-Membros e estabelece e mantém as relações com os parceiros internacionais.RESPONSÁVEL DAS COLOCAÇÕES Stefano De Bonis Work - Ele tem uma vasta experiência na relação com empresas de acolhimento. Ele é encarregado de encontrar a colocação de trabalho mais adequado para o participante e realiza análises e orientação das necessidades de formação em relação à escolha de empresas de acolhimento e percurso de formação . Ele é responsável pela organização do estruturados cursos, seminários e formação de adultos .Ele lida com qualquer questão considerada o estágio de participantes e programa de treino.Para ECVET , ele é responsável por definir o conteúdo do contrato de aprendizagem , antes da chegada do participante e do processo de avaliação dos resultados de aprendizagem alcançados , em colaboração com empresas de acolhimento .COORDENADOR de GRUPOIrena WillardEfstratios Diakatos  Eles são responsáveis pela recepção dos participantes de toda a Europa . São as primeiras pessoas a contatar para os participantes e estão disponíveis 24 horas para emergências.Eles também organizam atividades sócio- culturais para os participantes e organizam reuniões de acompanhamento a cada duas semanas . Eles também têm contato direto com os participantes através de contas de mídia social ( Facebook , Twitter ) e eles estão no comando da comunicação e divulgação dos resultados do projeto .DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRAÇÃODonatella VerrastroTsvetomira Georgieva Financeiro e Administração Officer - encarregado da administração dos documentos oficiais do projeto ( Carta de Intenções , contratos, acordos financeiros , faturas etc ) .
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	Position: International Relations Officer 
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	PoBox: 
	OrganisationImprovementNeeds: Através do processo de construção do Projeto Educativo da Escola  e dos resultados do processo de Autoavaliação,identificaram-se os seguintes pontos fracos a necessitarem de intervenção:1) Dificuldade de planificação e desenvolvimento de metodologias pedagógicas adequadas a um público tão específico como é o caso dos reclusos em estabelecimento prisional, na medida em que esta área nunca foi alvo de abordagem durante a formação inicial de qualquer um dos docentes e dirigentes da Escola; uma vez auscultados os diversos Centros de Formação de Professores de Portugal concluiu-se não existirem ofertas formativas em relação a esta temática;2) Desmotivação e desinteresse dos alunos reclusos devido à utilização de métodos e técnicas pedagógicas desadequados a este público alvo:3) Desmotivação dos professores devido à sobrecarga de trabalho e à perceção de insegurança profissional devido à falta de qualificações e bases científicas para lecionarem um tipo tão específico de aulas.As necessidades identificadas  acima estão intrinsecamente relacionadas  entre si e constituem a causa, direta ou indireta, do insucesso dos alunos reclusos e do abandono dos programas escolares no estabelecimento prisional, o que , em última instância,  dificulta a sua reintegração social uma vez cumprida a pena a que estão sujeitos e são colocados em liberdade. Para evitar esta situação, devem ser realizadas aulas apelativas e pedagogicamente adequadas a este público tão específico e, para isso, os docentes têm de estar apetrechados com ferramentas específicas.Para dar resposta às necessidades identificadas  e contribuir para   um ensino de qualidade, a reintegração social de reclusos e a internacionalização do Agrupamento é necessário melhorar as seguintes áreas: -Inclusão;-Motivação dos alunos (com métodos de ensino inovadores);-Pedagogia para públicos específicos;-Abordagem criativa dos currículos;-Gestão de conflitos;-Stress na profissão;-Sucesso escolar;-Prevenção do abandono escolar precoce.As áreas referidas serão alvo de intervenção e melhoramento através da participação de um grupo de docentes e chefias, -direção e chefias intermédias- num curso de formação estruturado de forma a dar resposta às necessidades identificadas e realizado numa instituição Europeia com experiência e qualificação na área da lecionação em prisões.Os elementos da Escola a realizarem as atividades de formação referidas são: -elementos da direção;-docentes que lecionem no Estabelecimento Prisional;-coordenador  de projetos;-psicóloga da Escola;-um elemento da direção do Centro de Formação de Professores.A participação de docentes e gestores da Escola na mobilidade Europeia irá aumentar a consciência europeia na nossa instituição e facilitará uma maior compreensão do que é diferente, desta forma levando a um desmantelamento de alguns "medos europeus" ou "inseguranças europeias", fomentado assim  uma política de inclusão e igualdade defendida pela UE. . Consequentemente, ocorrerá um contágio positivo toda a restante comunidade educativa,promovendo a realização de futuros   projetos europeus. Desta forma,  o desenvolvimento do projeto na nossa Escola  irá fomentar a Dimensão Europeia e a Internacionalização da nossa instituição, promovendo a consecução de objetivos definidos no âmbito da EF 2020 e Europa 2020, dos quais se destacam os seguintes: -aumentar as mobilidades no âmbito do programa de aprendizagem ao longo da vida;-promover práticas pedagógicas inovadoras;-reforçar a qualidade na educação ;-inovar e melhorar a qualidade do ensino;-promover a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa;-incentivar a criatividade, a inovação e o espírito empreendedor;-aumentar os níveis de literacia dos alunos;-melhorar as competências chave;-prevenir o abandono escolar precoce; -fomentar o prosseguimento de estudos a nível secundário e superior;-facilitar a integração dos alunos no mercado de trabalho global.
	MobilityAndCooperationPlansDescription: Uma vez realizada a análise de necessidades da Escola, em termos organizativos, e dos docentes, em termos das suas necessidades de desenvolvimento pessoal e profissional, formam selecionadas determinadas atividades de mobilidade Europeia com caráter formativo. Os elementos selecionados para participarem nessas atividades obedeceram a um determinado perfil, a saber: lecionar no estabelecimento prisional, demonstrar capacidades de desmultiplicação na Escola dos conhecimentos adquiridos e das competências desenvolvidas nas atividades de mobilidade, pertencer a órgãos de gestão com intervenção especial no processo -direção da Escola, direção do Centro de Formação de Professores de Associação de Escolas (CENFORMA).Os elementos selecionados irão participar em mobilidades constituídas por um curso de formação na temática identificada assim como em visitas a instituições com experiência de lecionação em estabelecimentos prisionais. O curso de formação abordará as seguintes temáticas:-métodos e técnicas pedagógicas adequados a ambientes prisionais; -inclusão e multiculturalismo;-gestão de conflitos;-metodologias inovadoras e motivadoras na prevenção do insucesso e do abandono escolar ;-abordagem criativa dos currículos na prevenção do insucesso e do abandono escolar tendo em conta a especificidade do público alvo;-desenvolvimento de competências pessoais do professor no combate ao stress tendo em conta o espaço específico em que decorrem as aulas e promoção de uma melhor prática pedagógica.Estamos convictos de que estas atividades de mobilidade e formação europeias irão dar resposta às necessidades da Escola acima referidas, uma vez que a principal necessidade identificada, ou seja, a falta de formação quer inicial quer contínua para lecionar em estabelecimentos prisionais vai ser colmatada através da participação dos elementos selecionados num curso de formação e em visitas de estudo a instituições com experiência na lecionação em estabelecimentos prisionais , no sentido de conhecer práticas bem sucedidas. Estas práticas internacionais serão depois apresentadas e desenvolvidas na Escola e disseminadas para toda a Comunidade Educativa, promovendo a dimensão Europeia, como se verá adiante.
	ExperiencesIntegrationDescription: As competências e experiências adquiridas pelos participantes no projeto serão integradas ativamente no desenvolvimento estratégico da Escola através da realização, em conjunto com o CFAE, de cursos de formação contínua que serão realizados na Escola, no início de cada ano letivo, destinado aos docentes a quem for distribuído serviço de lecionação no estabelecimento Prisional. A participação de um leque de docentes e gestores diversificado e criteriosamente selecionado irá garantir que, no futuro, e de forma estratégica e auto sustentada, a lecionação no Estabelecimento Prisional seja de elevada qualidade e, consequentemente, com melhores resultados.Para tal,   após a realização da mobilidade, os elementos participantes terão de realizar o seguinte:-atividades de divulgação e partilha de conhecimentos e práticas bem sucedidas observadas (workshops,  artigos para os meios de comunicação interna da Escola e para a Comunicação Social;-acreditação como formadores, junto do CFAE , dos participantes na mobilidade;-acreditação de cursos de formação decorrentes da formação realizada no estrangeiro junto do CCPFC (Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua de Professores), pelo CFAE;-realização de um curso de formação contínua por ano letivo para os docentes que lecionem no estabelecimento prisional.Desta forma, a integração dos conhecimentos e das competências e experiências adquiridas através  do projeto irão promover um nível de qualidade de padrão internacional assim como uma mais valia Europeia, através da partilha de práticas europeias bem sucedidas.  Consequentemente, partindo da premissa de que bons meios promovem bons resultados, o sucesso do projeto irá repercutir-se na preparação e  recuperação de cidadãos reclusos para a sua inclusão social, contribuindo para que se tornem cidadãos ativos, qualificados e aptos para o mercado de trabalho.
	EtwinningUsageDescription: A Escola aproveitará a oportunidade criada pelo projeto em si para utilizar o  eTwinning, recolhendo processos e utilizando ferramentas que permitem estreitar a colaboração entre as várias instituições europeias envolvidas, preparando a mobilidade através da aprendizagem sobre o país e a organização de acolhimento, analisando e preparando as atividades a desenvolver, partilhando em rede as aprendizagens realizadas e os resultados obtidos, etc. Através da utilização desta ferramente, eTwinning, os participantes terão ainda oportunidade de desenvolver as suas competências TIC, bem como as suas competências linguísticas, nomeadamente no domínio da língua Inglesa.
	ObjectivesAndNeedsDescription: Este projeto surge com o objetivo principal de dar resposta a uma necessidade da Escola identificada e assinalada como prioritária no seu Projeto Educativo : -capacitação dos docentes que lecionam atualmente ou venham a lecionar no estabelecimento prisional com conhecimentos e competências pedagógicas específicas que lhes permitem desenvolver um trabalho de qualidade e obter resultados de sucesso junto dos alunos reclusos. Depois de auscultadas algumas instituições nacionais de relevância na formação inicial e contínua de professores, concluiu-se não existirem ofertas formativas nacionais , acreditadas e de qualidade, sobre a problemática em análise, razão pela qual a mobilidade europeia se revelou como uma solução para o problema.No sentido de se atingir o objetivo global referido, os objetivos específicos do projeto são os seguintes:1-conhecer e praticar métodos e técnicas pedagógicas específicas para a lecionação em prisões;2-conhecer e analisar práticas europeias bem sucedidas sobre esta problemática;3-partilhar e implementar esses conhecimentos, competências e práticas na Escola;4-realizar cursos de formação acreditados no sentido de garantir a continuidade das aprendizagens realizadas
	ProjectPartnersSelectionDescription: A identificação e contacto com o parceiro do projeto surge na sequência de:- outros projetos europeus de outras Escolas e Agrupamentos associados ao Centro de Formação de Professores;-identificação de países com práticas bem sucedidas na área da lecionação em prisões.Posteriormente a esta fase de identificação inicial, foram estabelecidos contactos com a entidade parceira, via email, no sentido de se confirmar a mais valia desse parceiro para os objetivos do projeto. Concluiu-se que, não só a entidade internacional corresponde às necessidades da nossa escola , como também essa entidade tem interesse em conhecer a realidade portuguesa. O parceiro selecionado irá assim contribuir para o projeto com conhecimentos e experiências específicas e inovadoras que permitirão aos participantes melhorar as suas competências profissionais, os seus resultados e a sua satisfação. A nossa Escola irá proporcionar ao parceiro internacional o conhecimento de uma realidade específica, a partilha das práticas já em desenvolvimento na Escola e, paralelamente, o alargamento da sua dimensão europeia.
	TopicCCM2Id: 31047510
	TargetGroupDescription: Como foi anteriormente referido, o perfil e as necessidades dos participantes, estão diretamente associados às necessidades identificados no no Projeto Educativo da Escola.Foi realizada uma pré-seleção dos potenciais participantes através do questionamento das chefias intermédias, nomeadamente os diretores de departamento, aos quais foi perguntado o seguinte:-quais os docentes com interesse e disponibilidade em frequentar formação, numa instituição europeia, fora de Portugal;-quais os docentes com interesse e disponibilidade em observar a atividade educativa numa escola europeia;-quais as principais temáticas a abordar na formação, tendo em conta a problemática do ensino em prisões.A análise das respostas, triangulada com os objetivos e prioridades do Projeto Educativo, com os pontos fracos assinalados no relatório de Avaliação Externa e com as prioridades definidas pela direção da Escola, resultou numa identificação de 12 elementos com perfil e mais valia para a participação na mobilidade e posterior replicação na Escola e na Comunidade Educativa em geral. Estes doze elementos , caso o projeto seja aprovado e financiado, serão nomeados de forma definitiva pela direção da Escola para participar no projeto de forma direta. A divulgação desta decisão será posteriormente validada junto dos Conselhos Pedagógico e Conselho Geral e divulgada em reuniões de departamento, bem como nos canais de comunicação internos (página web, placards, etc) no sentido de garantir a transparência e clareza de todo o processo. Os participantes selecionados para participar nas atividades de mobilidade devem ser:-Diretora da Escola e/ou membros da direção;-docentes que lecionem no estabelecimento prisional;-docentes que de algum modo estejam envolvidos em atividades relacionadas com o ensino na prisão;-docentes que demonstrem vontade e capacidade de  implementar projetos europeus num futuro próximo;-Diretora do Centro de Formação de Professores de que a Escola é associada.
	Competences: Em consequência do Plano de Desenvolvimento Europeu acima referido, as competências, conhecimentos, atitudes e capacidades a adquiri e a desenvolver serão os seguintes:-compreensão intercultural;-espírito de tolerância e inclusão;-capacidade de relacionamento interpessoal;-desenvolvimento da autoconfiança profissional e competências sociais;-competências de gestão e liderança;-capacidade de gestão de conflitos;-capacidade de aplicação de práticas pedagógicas e didáticas inovadoras relacionadas com a lecionação em prisões;-capacidade de abordagem criativa da atividade letiva;-capacidade de motivação dos grupos alvo com especificidades peculiares;-competências linguísticas, nomeadamente a nível da língua inglesa;-domínio e uso quotidiano das TIC;-capacidade de sensibilização e envolvimento dos pares e gestores;-capacidade de buscar novas aprendizagens e experiências promovendo uma aprendizagem ao longo da vida;-capacidade de partilha e disseminação de boas práticas de modo a promover a qualidade e excelência escolar e educativa.O impacto dessas aprendizagens será avaliado através de processos adiante descritos.
	LearningOutcomeCertificationCCM2Id: 31047235
	SelectedNationalCertificatesDescription: Certificado Individual de Creditação e Certificado de Creditação de Curso de Formação pelo  Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua.
	CertificatesUsageDescription:  O documento de Mobilidade Europass será utilizado por todos os participantes nas atividades de formação no estrangeiro. Este instrumento de certificação irá permitir aos participantes o reconhecimento das suas qualificações e competências de forma transparente e inequívoca em qualquer país da Europa.Após a realização da atividade de formação o Centro de Formação encarrega-se de acompanhar os docentes participantes na realização do processo de reconhecimento e certificação individual da formação realizada no estrangeiro, junto do Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua.Paralelamente, o Centro de Formação procederá aos trâmites necessários para acreditação de um curso com base nas atividades de formação realizadas durante a mobilidade. Uma vez acreditado, esses curso será disponibilizado para cedência a qualquer Cento de formação do país que o solicite.Cada participante irá solicitar o Certificado Individual de Creditação ao Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, de modo a ver reconhecida e acreditada a atividade de formação realizada.
	PracticalArrangements: O apoio aos participantes na mobilidade e no projeto em si será feito da seguinte forma:-será constituída uma equipa de apoio composta por um elemento da direção, a pessoa de contacto do projeto e a direção do Centro de Formação;-antes da mobilidade, a referida equipa terá a seu cargo:      -os contactos internacionais com a instituição parceira através de canais de comunicação online;      -a organização logística (alojamento, viagem, seguros, etc);      -a aquisição do documento de Mobilidade Europass;      -a  elaboração de um guia de preparação das atividades de formação;      -a preparação de uma apresentação sobre a Escola, a região e o país em geral.-durante a mobilidade essa equipa deverá:     -acompanhar as atividades de mobilidade internacional através de canais de comunicação a distância nomeadamente Skype;     -acompanhamento, prevenção e resolução de eventuais conflitos e/ou contratempos.-após a mobilidade essa equipa irá:     -apoiar e orientar o processo de Reconhecimento e Creditação da formação junto do Conselho Científico da Formação Contínua de Professores;     -coordenar a realização do relatório a ser enviado à AN;     -coordenar e apoiar as atividades de disseminação adiante identificadas.
	QualityAndManagement:  As questões relacionadas com a garantia da qualidade e o rigor na implementação do projeto serão geridas da seguinte forma: -elaboração de um acordo entre a Escola e o parceiro de acolhimento onde serão claramente identificados os objetivos pretendidos e as atividades a realizar;-elaboração conjunta entre parceiros do Documento de Mobilidade Europass com a inclusão dos conhecimentos e competências adquiridos no curso de formação e nas visitas de estudo;-elaboração por parte dos participantes de um relatório individual descritivo e reflexivo das atividades realizadas em mobilidade;-criação e aplicação de um questionário de avaliação da satisfação em relação a todas as atividades que venham a ser realizadas no âmbito do projeto.
	ParticipantsPreparationDescription: As atividades de preparação e apoio aos participantes na mobilidade europeia serão asseguradas pela equipa de apoio acima referida. Esta equipa terá a seu cargo o seguinte:-realização de uma ou mais reuniões preparatórias com o intuito de fornecer informação relativa às atividades de formação, à logística, aos objetivos a atingir, aos trâmites a cumprir e a qualquer outro assunto que suscite necessidade de esclarecimento;-fornecimento de bibliografia e outra informação relevante relativa à temática das atividades de formação;-disponibilização de um pequeno guião com informações sobre a elaboração dos relatórios e as atividades de disseminação após mobilidade;-explicitação dos termos do acordo firmado com a entidade de acolhimento;-orientações para a realização do Europass e para a creditação da formação no sistema nacional de formação contínua de professores.O grupo de apoio irá ainda elucidar os participantes sobre as suas responsabilidades no projeto em termos de:-atividades preparatórias gerais a realizar;-atividades solicitadas pela instituição de acolhimento no sentido de preparar a formação;-atividades de pesquisa e aquisição de informação sobre o país de acolhimento, cultura, sistema educativo, etc e sobre a instituição parceira.Os participantes nas atividades de mobilidade europeia que tenham alguma debilidade a nível do domínio e fluência da língua inglesa irão beneficiar de aulas de Inglês, a cargo dos docentes do Departamento de Línguas ou recorrendo a ferramentas online facultadas pela Comissão Europeia.
	MainActivitiesDescription:  Para se atingirem os objetivos do projeto -capacitação dos docentes que lecionam atualmente ou venham a lecionar no estabelecimento prisional com conhecimentos e competências pedagógicas específicas que lhes permitem desenvolver um trabalho de qualidade e obter resultados de sucesso junto dos alunos reclusos- foram estruturadas as seguintes atividades:Atividade 1:  -Workshop interno de preparação do desenvolvimento do projeto. Esta atividade ocorrerá até ao final de Outubro de 2015; nela participarão todos os intervenientes no projeto e será coordenada pela equipa de apoio ao projeto. -paralelamente ocorrerão diversas reuniões no sentido de realizar as diversas atividades preparatórias inerentes ao projeto e à mobilidade europeia em particular; esta atividade ocorrerá entre o mês de Outubro de 2015 e o mês de Janeiro de 2016.Atividade 2:-Curso de formação sobre a temática em questão realizado na instituição parceira;  esta atividade ocorrerá de 22 a 26 fevereiro de 2016. e nela participará um grupo de 12 pessoas entre diretores, docentes e coordenadores de departamento e de projetos. Trata-se da atividade nuclear de todo o projeto; pretende-se abordar os diversos conteúdos programáticos, entretanto acordados com a instituição de acolhimento, os quais se espera venham a dar resposta às necessidades identificadas.Atividade 3:-Visitas de Estudo a Escolas que atuem na lecionação a reclusos e também visita ao Estabelecimento Prisional no qual essas escolas atuam; o objetivo é interagir com os docentes e os responsáveis pelo programa, no sentido de partilhar experiências e conhecer boas práticas;  esta atividade será organizada pela instituição parceira e decorrerá em paralelo com o Curso de Formação, ou seja, de 22 a 26 de fevereiro de 2016, nela participando o mesmo grupo de 12 elementos acima referido.
	CooperationAndCommunicationDescription:  Até à data a comunicação e interação com o parceiro internacional tem sido feita a distância e , inicialmente, por intermédio de outros parceiros de outros projetos.No futuro, uma vez o projeto aprovado, a comunicação e cooperação com o nosso parceiro europeu decorrerá nos seguintes moldes:- via email, facebook, skype, eTwinning e/ou telefone; os meios de comunicação referidos serão utilizados na operacionalização do acordo entre a instituição de acolhimento, a instituição candidata e os participantes. -durante a realização das atividades de formação, a Direção da Escola e a equipa de apoio irão acompanhar os participantes no estrangeiro, acompanhando o desenvolvimento das atividades via email, skype, facebook, eTwinning e/ou telefone.-após a realização das atividades de formação a comunicação/cooperação (via e-mail, facebook, eTwinning, telefone, skype) irá manter-se não só com os responsáveis das várias instituições de acolhimento, mas, também, com todos os participantes europeus, que terão frequentado as atividades de formação. Irá manter-se uma cooperação com todas as partes interessadas no que respeita a realização de atividades de follow-up no âmbito da atividade de formação. Os participantes irão manter contatos (através da Internet, telefone, eTwinning ou mesmo pessoais) uma vez que o envolvimento numa experiência desta natureza poderá ser o lançamento para relações pessoais e profissionais internacionais e o ponto de partida para outros projetos europeus, que incluam mobilidade virtuais e/ou reais de alunos e/ou docenetes.
	ParticipantMonitoringDescription: O parceiro internacionalterá as seguintes funções:-organizar as atividades de formação;-organizar as visitas de estudo;-organizar um programa cultural paralelo às atividades de formação;-fornecer apoio logístico (alojamento, transportes, etc.);-entregar certificado de participação a todos os participantes;-preencher o certificado Europass-Mobilidade para todos os participantes.A cooperação/comunicação com os parceiros do projeto erá efetuada via email, facebook, skype, eTwinning e/ou telefone, sempre que necessário.A monitorização dos participantes nas mobilidades, o cumprimento do programa de trabalho e o seu progresso serão realizados da seguinte forma:-durante as atividades de mobilidade,  a monitorização será feita entre a Direção da Escola e a direção da entidade formadora;-após a mobilidade a Direção da Escola será responsável por monitorizar e avaliar os produtos realizados (relatórios, worksops, etc)A comunicação e a cooperação com o parceiro do projeto irá ocorrerá através da comunicação/cooperação via email, facebook, skype, eTwinning e/ou telefone; relativamente às atividades de formação  os meios de comunicação referidos serão utilizados na operacionalização do acordo entre a instituição de acolhimento, a instituição candidata e os participantes. 
	AccompanyingPersonsNeedsDescription: Não existe necessidade de acompanhantes.
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	ExpectedImpactDescription: A realização das atividades de formação terá grande impacto em públicos alvo diversificados, quer a nível direto –docentes em formação- quer a nível indireto -alunos,  organização, e ainda a nível local, regional e nacional.Os docentes terão oportunidade de:-aumentar as suas capacidades e competências para coordenar ou participar em outros projetos europeus;- proceder ao reconhecimento formal dos conhecimentos e competências adquiridas e desenvolvidos pela formação realizada no estrangeiro, através da acreditação junto do Cenforma e do CCPFC  (Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua);-desenvolvimento das suas competências a nível das línguas estrangeiras;-desenvolvimento das suas competências TIC, através de um aumento da sua utilização pedagógica e das suas características inovadoras e criativas;-conhecimento de realidades de outros países europeus e suas culturas;-compreensão e aceitação de diferentes culturas e realidades sócio económicas;-estabelecimento de uma rede de contactos, interações pessoais e conhecimentos transeuropeus e transculturais; -conhecimento de  outras realidades a nível dos sistemas educativos em geral e especificamente centradas nas realidades de vivências escolares no espaço Europeu;- aumento e enriquecimento curricular-contacto direto e interativo com boas práticas europeias;-desenvolvimento das suas competências pessoais e profissionais por via do conhecimento e experimentação prática de métodos inovadores e criativos;-desenvolvimento das suas competências e capacidades reflexão quanto às questões de liderança e de gestão de conflitos;-contribuição para melhorias da qualidade do ensino e da instituição escolar especifica através da aplicação e disseminação de práticas bem sucedidas captadas noutras organizações europeias;-aumento da sua auto-estima e, consequentemente, a sua motivação e satisfação na realização da sua atividade profissional a nível do quotidiano.Ao longo do projecto e em consequência dele, ou seja, através da aplicação em sala de aula do estabelecimento prisional dos conhecimentos e competências adquiridos em formação,  os alunos pertencentes aos grupos alvo poderão e deverão:- experimentar  aumentos qualitativos na sua motivação e empenho no seu percurso académico;- obter frequência de aulas estruturadas com base em métodos pedagógicos inovadores e criativos ;- evidenciar melhorias  dos seus resultados escolares;- demonstrar identificação como cidadão europeu integrado numa comunidade aprendente europeia;- compreender  no seu todo a existência de mercados de trabalho cada vez mais competitivos e globais e, consequentemente, a necessidade de prosseguir e aprofundar estudos e assim evidenciar incremento as suas qualificações.O impacto a observar na Escola será:- proporcionar respostas criativas no sentido de colmatar as necessidades identificadas, através da desmultiplicação e divulgação junto da comunidade educativa; da aplicação dos conhecimentos e competências adquiridos e desenvolvidos pelos participantes diretos nas mobilidades europeias;-Interiorizar o conhecimento e providenciar a  aplicação de práticas bem-sucedidas em outras escolas europeias que efetivamente resultam em processos de resolução de problemas identificados , os quais se obteve com recurso à análise de necessidades encontradas;-definir e assumir a partilha com outras organizações de práticas bem-sucedidas, resultante de inspiração e observação em outras escolas europeias;-criar mecanismos de fomento de uma visão internacional da organização, desenvolvendo os meios de evidenciação da sua dimensão europeia;-criar e dotar de meios de desenvolvimento de competências para a implementação prática de outras experiências europeias e interculturais adaptadas à realidade especifica da instituição.Ao nível local, o desenrolar do projeto e a sua respectiva divulgação e implementação focada na nossa Escola o agrupamento,  pretende propiciar a promoção e aprofundamento do conceito de interculturalidade, de cidadania europeia efetivada e de internacionalização.Ainda a nível local mas já numa perspectiva regional por abranger uma área geográfica inter concelhia o impacto prevê-se realisticamente constante e sustentado, através da atuação e atividade quotidiana do CENFORMA. Em consequência das mobilidades europeias o Centro de Formação procederá à acreditação de ações de formação resultantes das aprendizagens e partilhas previamente ocorridas, ações essas que, uma vez acreditadas pelo CCPFC, serão disponibilizadas gratuitamente aos docentes de todas as escolas e agrupamentos dos concelhos de Montijo e Alcochete, o que irá abranger os cerca de 1000 docentes. Essas ações também serão por sua vez disponibilizadas a outros docentes das outras escolas da região interessados numa lógica de cooperação interinstitucional efetiva.Ao nível nacional o impacto será também assegurado pelo CENFORMA, através da disponibilização e cedência das ações de formaçãa outros CFAE do país.
	MeasuresForDisseminationDescription: Pretende-se que a nível da disseminação dos resultados do projeto esta se realize efetivamente  a vários níveis, nomeadamente ao nível interno (da organização) e a nível externo- da Comunidade Educativa como um todo e abarcando todas as fases do desenvolvimento e desenrolar do projeto. Com as diversas atividades de disseminação abaixo sistematizadas e descritas, é previsível que, de uma forma sustentada, os resultados do projeto se façam sentir, na prática da vivencia lectiva, muito além do seu período de implementação direta.Com o início do projeto é construída a imagem gráfica do projeto – logótipo e layout geral dos documentos e materiais produzidos em resultado do projeto. A construção da imagem gráfica estará sob responsabilidade dos alunos de Educação Visual e fará parte das suas atividades curriculares . O produto deste trabalho será partilhado no agrupamento através de uma exposição e divulgação de todos os materiais realizados.Na fase inicial o Cenforma compromete-se ainda a organizar um workshop com o propósito de apresentar a divulgação do projeto a toda a Comunidade Educativa  estando assim a garantir a inclusão e empenho direto de todos os públicos-alvo. No contexto desta atividade serão ainda convidados a participar os responsáveis da Câmara Municipal de Montijo, nomeadamente do pelouro da Educação, bem como os responsáveis das Escolas dos Concelhos limítrofes e ainda os responsáveis pelo estabelecimento prisional de Montijo.Será elaborado um documento (panfleto- de apresentação) para  divulgação geral do projeto o qual será publicado nas páginas web da Escola, da Autarquia e do Cenforma . Essa divulgação entrosada pelas várias instituições será também feita através das redes sociais, nomeadamente através da página de Facebook e do ” mailing list” do Cenforma. Este documento resultante será ainda apresentado formalmente nas reuniões de Conselho Geral, nos Conselhos de Turma e Conselho Pedagógico da Escola.No decurso do processo de implementação do projeto, e no final da mobilidade , os participantes terão de realizar um relatório de análise crítica sobre a sua experiência, o qual será apresentado nos órgão de gestão sendo este documento depois publicado através dos meios de comunicação acima referidos. Cada um dos relatórios apresentados será  analisado em reuniões de departamento de cada uma das áreas disciplinares.A disseminação e divulgação externa do projeto, dos seus resultados e materiais será feita através da publicação direta e progressiva à medida que forem ocorrendo os factos e desenvolvimentos, nos canais de divulgação da Autarquia e dos demais  outros parceiros associados da Escola, nomeadamente o Estabelecimento Prisional.Prevê-se  uma intervenção especifica no Conselho Local de Educação quer na fase de início, bem como no período intermédio de duração e ainda no final do projeto, com o objectivo de divulgar as atividades realizadas à medida que estas ocorrem e produzem seus efeitos. Desta forma serão abrangidas várias entidades intervenientes e diretamente influentes na comunidade em geral nomeadamente : Forças de Segurança, os serviços centrais do Ministério da Educação e Ciência, Centro de Saúde, etc.O CENFORMA compromete-se na realização de ações de formação sobre as temáticas abordadas na mobilidade europeia as quais, serão configuradas de forma a serem destinadas a docentes das escolas dos Concelhos de Montijo e Alcochete, em primeira prioridade, e a todos os docentes em geral. Para que tal suceda, ocorrerão os seguintes trâmites de adequação:-acreditação como formador , nas temáticas abordadas na mobilidade internacional junto do CCPFC (Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua) dos docentes participantes nessas mobilidades, por forma a que eles fiquem habilitados a realizar ações de formação e assegurem desta forma a desmultiplicação, junto de outros docentes, das aprendizagem especificas e de carácter aplicável , que  realizaram durante o projeto;-acreditação junto do CCPFC de ações de formação decorrentes das temáticas abordadas durante as atividades de mobilidade europeia;-realização, no período imediatamente subsequente ao final do projeto, de uma ação de formação em cada uma das escolas e agrupamentos que integram a sua associação, abrangendo desta forma profissionais de todos os níveis de ensino.No final do projeto, serão realizadas várias outras atividades adicionais de disseminação e partilha dos resultados, das quais se destacam:- Realização de uma Conferência Final do Projeto. a decorrer no Cinema Teatro Joaquim d'Almeida em Montijo, aberta a toda a Comunidade Local e Regional e com a participação dos elementos diretamente participantes no projeto bem como de uma individualidade com trabalho relevante na dimensão educativa europeia a qual dará uma perspectiva autónoma do impacto e do impacto e consequências deste tipo especifico de iniciativa. O registo deste evento será publicado na comunicação social local e regional.
	EvaluationDescription: A avaliação das atividades é um aspeto fundamental do projeto , na medida em que permite verificar se o processo está decorrer como desejável  ou se é necessário realizarem-se eventuais  adequações. Assim sendo , a avaliação do projeto será realizada do seguinte modo:1-Avaliação durante o projeto:-Por cada uma das atividades previstas, ( workshops, conferências, etc) será disponibizado um questionário construído de modo a aferir o grau de satisfação dos participantes; sendo os dados  apurados,depois, processados pelos alunos do ensino secundário na disciplina de Matemática;-Sensivelmente a meio do decorrer do projeto, uma equipa de docentes nomeada pela Diretora da Escola irá analisar os diversos documentos, materiais e  produtos realizados compilados entretanto, no sentido de realizar uma análise intermédia do projeto, acompanhada com sugestões de virtuais melhorias, caso se revelem necessárias;-Após a mobilidade europeia os participantes devem elaborar um relatório descritivo e de reflexão crítica o qual sendo entregue na Direção, se segue de reunião, que visa analisar a melhor forma para implementar as boas práticas eventualmente captadas através da mobilidade específica efetuada.2-No período de finalização do projeto a mesma equipa que realizou a avaliação intermédia irá novamente analisar os diversos documentos compilados e os  produtos e materiais decorrentes , no intuito de aferir se as necessidades inicialmente identificadas foram ou não superadas através do projeto e qual o seu grau de consecução e respectivo sucesso.A equipa de Autoavaliação da Escola irá incluir nos seus trabalhos correntes um capítulo relativo ao projeto, para que se possa verificar qual a relevância e  intensidade da intervenção das atividades de mobilidade europeia na realização dos objetivos prioritários do Projeto Educativo da Escola.3-Reconhecendo  a necessidade e a extrema vantagem de um olhar externo, imparcial e distante sobre o projeto, e sobre o seu desenvolvimento e desenlace, considera-se de especial relevo a existência de um Amigo Crítico. Este conceito será personificado por uma individualidade convidada pela Direção da Escola, cujo perfil e currículo relevantes nas áreas da Educação e realização de projetos de dimensão Europeia, permitam  o acompanhamento de proximidade do projeto, participando nas diversas atividades de divulgação e disseminação sendo seu dever  a emissão do seu parecer sempre que solicitado.
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	ProjectSummaryInNationalLanguage: CONTEXTO DO PROJETO:Este projeto assenta num levantamento de necessidades com base no Projeto Educativo da Escola e na Avaliação Externa, que apontam para grande fragilidade a nível pedagógico e didático dos docentes que lecionam no Estabelecimento Prisional do Montijo, com o qual a Escola detém um protocolo para a realização de cursos EFA aos reclusos. Paralelamente o panorama de oferta formativa nacional quer a nível de formação inicial quer a nível de formação contínua não responde minimamente às necessidades identificadas.OBJETIVO GERAL DO PROJETO:-capacitar os docentes que lecionam atualmente ou venham a lecionar no estabelecimento prisional com conhecimentos e competências pedagógicas específicas que lhes permitem desenvolver um trabalho de qualidade e obter resultados de sucesso junto dos alunos reclusos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:1-conhecer e praticar métodos e técnicas pedagógicas específicas para a lecionação em prisões;2-conhecer e analisar práticas europeias bem sucedidas sobre esta problemática;3-partilhar e implementar esses conhecimentos, competências e práticas na Escola;4-realizar cursos de formação acreditados no sentido de garantir a continuidade das aprendizagens realizadasNÚMERO E PERFIL DOS PARTICIPANTES:Os participantes nas atividades de mobilidade serão 12:  Diretora da Escola ou membro da direção; diretora do Centro de Formação de Professores, 1 coordenador de departamento, 1 coordenador dos projetos Europeus, 7 docentes que lecionem no Estabelecimento Prisional.DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADESAs atividades de mobilidade internacional terão a forma de Curso de Formação, complementado com Visitas de Estudo in loco a entidades com experiência na lecionação em prisões.Após a mobilidade ocorrerão na Escola , no Centro de Formação e na Comunidade Escolar local e regional, um conjunto de atividades formativas, acreditadas pelo Conselho Científico da Formação Contínua de Professores.METODOLOGIA DO PROJETOA metodologia a seguir será a seguinte:-Mobilidades de formação no estrangeiro ; -Períodos de disseminação e implementação das boas práticas europeias adquiridas, na Escola;-Momentos de disseminação a nível regional, nacional e internacional;-Períodos de avaliação.DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS E IMPACTO DO PROJETO O impacto será visível  através da redução do abandono escolar dos alunos reclusos através da aquisição de boas práticas europeias e de métodos pedagógicos inovadores, criativos, motivadores e promotores da qualidade no ensino e o sucesso desses alunos com perfil tão peculiar;-Promoção da internacionalização da Escola por meio do conhecimento de diferentes realidades europeias e aceitação do que é diferente, aperfeiçoamento nas línguas estrangeiras, desenvolvimento de relações interculturais, que contribuirão para  dimensão europeia de todo o Agrupamento.BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO-Capacitaçõa dos docentes do quadro da Escola que lecionam e virão a lecionar no Estabelecimento Prisional;-Projeção da Escola Secundária Jorge Peixinho como instituição europeia a nível regional, nacional e internacional;-Promoção do sucesso e consequente prosseguimento de estudos dos reclusos e correspondente contributo para a sua reintegração na sociedade e no mercado de trabalho;-Estabelecimento de contactos e  relações de amizade internacionais que irão facilitar a realização de projetos europeus futuros.
	ProjectSummaryInEnglish: PROJECT CONTEXTSuch project is built on a needs research based on the Schools Educational Projects and on External Evaluation , both pointing towards the major frailty on didactic and pedagogical levels from those teachers who lecture on the Montijo Prison Facility , on wich the school holds a Cooperation Protocol regarding EFA courses on recluse population. Alongside such fact, the national frame for training offer (either on initial training neither on continuous training) does not stands according the identified needs whatsoever. PROJECT´S GENERAL TARGET- Provide knowledge and specific pedagogic skills on teachers, who, now or in the future may come to teach on the prison facility,  allowing them to develop a quality work and gain results among the recluse students.- SPECIFIC TARGETS  1- To know and practice pedagogic technics and methods regarding prison teaching 2 – To provide analysis and know-how on European successful practices towards such issue3 – To share and foresee such know-how, skills and practices at school life 4 – To propose and put in action credited trainings regarding the continuity of the learned processes during the project PARTICIPANTS NUMBER AND PROFILEThe mobility activity participants shall be 12 comprising the School Director or Board Member; Teacher’s Training Center Director; one department coordinator, one European Projects Coordinator; seven Prison Facility lecturing teachersACTIVITIES DESCRIPTION- International mobility activities will be on the shape of Training Course, along with study visits to the ground regarding experienced prison teaching entities- Post-mobility , there will be, at the school , on tachers training center and at the local and regional learning community, several training activities, credited by the Teachers Continuous Training Scientific Council PROJECT´S METHODOLOGY The methodology to follow shall be:- Training abroad mobility’s- Diffusion and implementation periods on good European practices acquired, at the School- Diffusion moments on a local, regional and international level - Periods of evaluationPROJECT IMPACT AND ITS RESULTS DESCRIPTION The impact shall be visible through the reduction of school dropping on recluse students. It will be obtained by the acquisition of good European practices and innovative, creative, motivational pedagogical methods who promote teaching quality and student success on a targeted public with such peculiar profile- Internalization Promotion of the School throughout different European realities and acceptance towards the “difference”, also throughout foreign languages perfecting and yet the intercultural relations development who will contribute the European dimension of the whole schools group organization.LONG THERM BENEFICTS- School Board Teachers (who teach or will potentially teach on Prison Facility) awareness - Escola Secundária Jorge Peixinho´s projection as a European institution on a regional, national and international level- Success promotion and therefore the ensue of studies on recluse population and its following contribution in order to become an integrated society and job market member - Contact establishment and friendly international relationships whom can facilitate   future European projects
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