
É o programa da UE nos domínios da educação, formação, 

juventude e desporto para o período de 2014-2020. 

São setores que podem dar uma contribuição importante para 

ajudar a enfrentar:

. as mudanças socioeconómicas; 

. os principais desafios que a Europa terá de enfrentar até 

ao final da década;

. apoiar a execução da Agenda Política Europeia para o 

crescimento, o emprego, a justiça social e a inclusão.

ERASMUS +



Ação Chave 1 (KA1) - Desenvolvimento das competências dos seus professores e técnicos, com 

mobilidades financiadas para professores e técnicos.

Ação Chave 2 - (KA2) Apoia as organizações para que possam trabalhar em conjunto de modo a 

melhorarem os seus programas e partilharem práticas inovadoras. As escolas europeias, e outras 

organizações com interesses comuns, devem construir parcerias estratégicas visando a troca de 

experiências educativas, a construção e partilha de projetos inovadores, a mobilidade de 

professores e de alunos, ao serviço do aumento da qualidade e da dimensão europeia da 

educação.

Áreas de Ação



A candidatura apresentada na Ação Chave 1 (KA1) teve em conta as 

necessidades do Agrupamento quanto à implementação do projeto piloto 

- “Autonomia e Flexibilidade Curricular”, sendo que a direção considerou 

que havia necessidade de formação nesta área. 

Foi formado um grupo de trabalho para preparar a candidatura e surgiu o 

projeto D-FLEX (Desenvolvimento de Flexibilização para o Sucesso) que 

foi aprovado com 5 modalidades financiadas. 

* O AEOB assumiu o compromisso contratual 

de desenvolver o projeto no período de 2018-

2019.



O novo perfil do aluno pretende que os nossos jovens sejam estimulados a 

integrar experiências de aprendizagem de forma a ampliar e aprofundar a 

compreensão de que têm de si e do mundo que o rodeia. Em segundo 

lugar, queremos que se  envolvam na aquisição de conhecimento de uma 

maneira orgânica - não artificial.

Os professores necessitam de comunicar entre si, para tornar a tarefa mais 

fluida. Atualmente os alunos encontram todo o tipo de informação através 

da tecnologia - tente pesquisar “como cuidar do seu gato". 

Não é necessário um professor para obter informação, mas sim para 

desenvolver as competências necessárias para usar essa informação.
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https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm







Participem ...
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