Formulário de Candidatura Extraordinária a Mobilidade Erasmus+ KA1
“Somos Escola, Somos Inclusão” do Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho - 2019/2022
Cumprindo o disposto nos “Critérios de Seleção Extraordinária de Participantes no Projeto
Erasmus+”, este documento tem como objetivo formalizar a candidatura a mobilidades para o
referido projeto. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Caso haja dúvidas, deverá
contactar a Comissão Erasmus KA1 do agrupamento através do endereço de correio eletrónico
erasmuska1@alvarovelho.org .
Espaço
Reservado
à Comissão
Erasmus
KA1

I - Identificação
Nome Completo:
Vínculo:

Grupo Disciplinar:
QA do AEAV

Tempo de Serviço:

Docente de quadro em mobilidade no AEAV

Antes da Profissionalização:

Após Profissionalização:

II – Experiência Profissional Relevante
1 – Envolvimento em projetos ligados
à temática:

Estou ou estive envolvid@ (nos últimos 5 anos)
num projeto no âmbito deste KA1: flexibilidade
curricular, diversidade, inclusão, igualdade ou
necessidades especiais.

Qual (Quais)?

Não estou ou não estive envolvid@ (nos
últimos 5 anos) num projeto ligado ao tema
deste KA1, mas estive envolvid@ num projeto
educativo de outra área.

Qual (Quais)?

Não estou, nem estive ligado a um projeto
educativo nos últimos 5 anos
2 - Frequência de
Erasmus+ no passado

Docente Contratado

mobilidades

Fiz uma mobilidade Erasmus+ KA1 nos últimos
5 anos.
Não fiz uma mobilidade Erasmus+ KA1 nos
últimos 5 anos.
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Espaço
Reservado
à Comissão
Erasmus
KA1

III - Mobilidades
Mobilidade a que se candidata
Assinale com uma cruz, a mobilidade a que se candidata.
Caso a sua candidatura contemple duas ou mais mobilidades, não coloque uma cruz, mas sim os números
correspondentes à ordem de preferência nas mobilidades a que se candidata.

We are all special: inclusion and support to special needs students in and out of the classroom
Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and Joy to Classroom
Student-centered Classroom: Teachers as promoters of active learning
Art as Therapy: Self-Expression and Specials Needs in Art Education

IV – Declaração de Compromisso
Colocar uma cruz

Ao submeter esta candidatura, declaro o meu interesse em participar neste projeto Erasmus+.
Mais declaro que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras. Estou
disponível para participar nas atividades de preparação linguística e pedagógica, quando
aplicável, bem como nas atividades de disseminação e de aplicação e monitorização dos saberes
adquiridos na(s) mobilidade(s).

Data:

/

/

O/A Docente:
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