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ERASMUS+ KA229 

LET’S COMMUNICATE TOGETHER 
2018/2020 

Parceria estratégica entre escolas – Cooperação para a 
inovação e intercâmbio de boas práticas 

 
Atividade de mobilidade de alunos do AE Joaquim de Araújo às 

escolas envolvidas no projeto 
 
INTRODUÇÃO 
 
Pela primeira vez, o AEJA faz parte de um projeto de parceria estratégica 
internacional ao abrigo do projeto europeu Erasmus+. Estas parcerias têm como 
objetivos permitir que as organizações desenvolvam e reforcem redes, a sua 
capacidade de operar a nível que as organizações desenvolvam e reforcem redes, a 
sua capacidade de operar a nível transnacional, a partilha e o confronto de ideias, 
práticas e métodos. 
Deste modo, o projeto referido pertence à Ação-Chave 2 (KA2), tem como objetivo 
principal a troca de boas práticas e intitula-se “Let's communicate together!”.  
Envolve as seguintes escolas: 
 

Escola Cidade País Bandeira 

Raayland College VENRAY Netherlands 
 

Silivri Anadolu Lisesi SİLİVRİ Turkey 
 

Bellahouston Academy GLASGOW United Kingdom 
 

South Cheshire College CREWE United Kingdom 
 

Liceo Scientifico Statale E. Boggio 
Lera CATANIA Italy 

 

Agrupamento de Escolas Joaquim 
de Araújo PENAFIEL Portugal 

 
 

 
Trata-se de uma Parceria Estratégica entre Escolas dos países parceiros para alunos 
dos 14 aos 16 anos. O Programa Erasmus+ tem como objetivo reforçar a dimensão 
europeia no campo da educação, promovendo a mobilidade e cooperação entre 
escolas. As Parcerias Estratégicas visam projetos de colaboração que permitirão 
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que as escolas parceiras possam trabalhar em conjunto, melhorar a sua oferta 
educativa/formativa, refletir sobre questões comuns e partilhar práticas inovadoras.  
Este projeto visa desenvolver e melhorar a aprendizagem e a compreensão dos 
jovens sobre os diferentes tipos de comunicação a fim de melhorar as atitudes dos 
alunos e desenvolver as suas competências sociais, permitir e promover a sua 
participação em processos sociais, de aprendizagem e multiculturais. Com as 
atividades deste projeto, os alunos desenvolverão e praticarão as suas capacidades 
de comunicação e cooperarão ativamente com os seus pares/colegas das escolas 
parceiras. 
 
Deste modo, é necessário estabelecer algumas considerações gerais para a 
participação no projeto “Let´s Communicate Together”, nomeadamente: 
• Estão previstas mobilidades transnacionais (apenas envolvendo professores) 

Escócia (primeira sessão) e à Turquia (sessão final) e mobilidades (envolvendo 
professores e alunos) à Holanda, Inglaterra e Itália, nas seguintes datas: 
 

 
 

NORMATIVO 
 
1) A permanência em cada um dos países será de sete dias, estando as faltas às 

atividades letivas devidamente justificadas; 
2) O custo das viagens, seguros, visitas que se realizem no decorrer do projeto nos 

diferentes países, estarão a cargo do projeto; 
3) Poderá surgir algum encargo monetário, nomeadamente despesas de índole 

pessoal; 
4) Em mobilidades que envolvam alunos, os encarregados de educação 

assegurarão que os mesmos levem toda a documentação necessária para sair 
do país (autorização notarial de saída do educando do país e Cartão de 
Cidadão/Passaporte); 

5) O alojamento dos alunos terá lugar em famílias dos alunos dos diferentes 
países; 

6) As famílias dos alunos selecionados para o projeto, assumem o compromisso de 
acolher os alunos estrangeiros na deslocação ao nosso país; 

7) Os alunos serão acompanhados nas mobilidades por, pelo menos, dois 
professores; 

8) As famílias e alunos que participem nas mobilidades aceitarão as normas 
estabelecidas no Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Joaquim de 
Araújo, bem como as normas específicas definidas para o Projeto Erasmus+; 



 

3 
 

9) Mediante documento devidamente assinado, as famílias autorizarão filmagens e 
fotografias dos seus educandos com o fim único de difundir esta experiência 
pedagógica em site criado para apresentação do Projeto, blogs, redes sociais, 
documentos oficiais e imprensa local dos diferentes países parceiros; 

10) Os alunos envolvidos nas mobilidades assumirão a responsabilidade de 
participar ativamente em todas as atividades desenvolvidas no decorrer do 
projeto até junho de 2020, entre elas: 
a) Inscreverem-se na plataforma eTwinning; 
b) preparar antecipadamente toda a documentação a levar em cada mobilidade, 

bem como as intervenções programadas; 
c) participar ativamente em todas as atividades no decorrer da mobilidade e na 

avaliação das mesmas; 
d) construir um portefólio digital referente à mobilidade em que participaram 

para divulgação junto da Comunidade Escolar e em particular para o grupo 
do projeto Erasmus+. 

11) Não poderão existir desistências após a assinatura, por parte dos 
Encarregados de Educação e dos alunos, do documento de aceitação e 
compromisso da mobilidade. As possíveis situações de desistência, por motivos 
de força maior, serão analisadas caso a caso pelo Diretor, o coordenador do 
projeto. A desistência poderá obrigar à reposição por parte dos respetivos 
Encarregados de Educação dos encargos já assumidos pelo AEJA. 

12) Os professores envolvidos nas mobilidades assumirão a responsabilidade de 
participar ativamente em todas as atividades desenvolvidas no decorrer dos dois 
anos letivos do projeto; 

13) Deverão ainda construir um portefólio digital referente à mobilidade em que 
participaram para divulgação junto da Comunidade Escolar; 

14) Os candidatos deverão, no prazo máximo de três dias úteis, após a sua 
publicação na página do AEJA (Erasmus+ KA229), entregar nos Serviços 
Administrativos a sua ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo 
encarregado de educação. 
 

Critérios de seleção da equipa do projeto 
 

I. Alunos 
 

a) Ausência de participações disciplinares; 
b) Resultados académicos; 
c) Competências linguísticas – língua inglesa; 
d) Competências nas TIC; 
e) Capacidade de relacionamento; 
f) Espírito de iniciativa; 
g) Criatividade; 
h) Capacidade de comunicar com a equipa do projeto (nacional e/ou 

internacional); 
i) Capacidade de trabalhar em equipa; 
j) Experiência na organização e participação ativa em atividades 

extracurriculares; 
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Critérios de seriação 
 

Aproveitamento escolar (média final 
do ano letivo de 2017/18), excluindo a 
disciplina de Educação Moral e 
Religiosa por ser opcional. 

1ª à 5ª melhores médias - 4 pontos 
6ª à 10ª melhores médias – 3 pontos 
11ª à 15ª melhores médias – 2 pontos 
Maior que a 15.ª – 1 ponto. 

Nota da disciplina de Línguas (nota da 
disciplina de Inglês) no ano letivo de 
2017/18 

No 9.º ano: 
Nível 5 – 5 pontos; 
Nível 4 – 4 pontos; 
Nível 3 – 1 ponto. 
No Ensino Secundário: 
18 a 20 valores – 5 pontos; 
16 a 17 valores – 4 pontos; 
14 a 15 valores – 3 pontos; 
10 a 13 valores – 1 ponto. 
 

 
Entrevista 
 

Indicadores Pontuação 

Entrevista 
• A entrevista (em português e 

em inglês) com a equipa de 
professores do projeto, avaliará 
também as competências TIC. 

 
Nota: Na entrevista serão colocadas 

questões relacionadas com o conhecimento da 
Língua Estrangeira (máximo de 4 pontos) e das 
Novas Tecnologias – TIC- (máximo de 3 
pontos), motivações para a mobilidade 
(máximo de 3 pontos) e conhecimento do 
Projeto Erasmus+ KA229 do AEJA (máximo de 
2 pontos). 

1.ª melhor entrevista - 12 pontos 
2.ª melhor entrevista – 10 pontos 
3.ª melhor entrevista – 8 pontos 
4.ª melhor entrevista – 6 pontos 
5.ª melhor entrevista – 4 pontos 
6.ª melhor entrevista – 2 pontos 

 

 
 

II. Professores 
 

a) Participação ativa na planificação, organização e realização de atividades 
extracurriculares; 

b) Competências linguísticas – língua inglesa; 
c) Competências nas TIC; 
d) Capacidade de relacionamento; 
e) Capacidade de trabalhar em equipa (nacional e/ou internacional); 
f) Participação em todas as reuniões de trabalho colaborativo com a equipa 

do Projeto; 
g) Espírito de iniciativa; 
h) Capacidade de planificar e disseminar. 
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Critérios gerais de seleção para as mobilidades 
 

• O envolvimento ativo na planificação, organização, execução e disseminação 
de todas as atividades inerentes ao projeto (2018-2020); 

• O envolvimento ativo (projetar, conceber) na produção de materiais finais do 
projeto (apresentações PPT ou outras, calendários, cartazes, e-Book, 
WebMagazine, minibrochuras, guias, página web, …); 

• Manter contacto ativo e frequente com os parceiros do projeto, 
nomeadamente através da plataforma eTwinning live; 

• Participar ativamente em todas as atividades de preparação, promoção, 
divulgação e avaliação das atividades do projeto (reuniões, seminários, 
workshops, materiais de informação, organização de exposições, outros); 

• Conceção e produção de materiais informativos referentes ao 
desenvolvimento do projeto (cartazes, logotipos, portefólios de apresentação 
do Agrupamento e da escola, cidade, país, outros) e respetiva divulgação no 
decorrer das mobilidades; 

• Participação ativa na organização e realização de atividades escolares para 
promover a imagem da escola e divulgação do projeto. 

 
 

O Diretor 
 

_______________________ 
(António Duarte Cunha) 


