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3Tendo por base as parcerias internacionais já efetivadas, de que são exemplo as

parcerias estratégias que mantemos com vários parceiros europeus, quer através

através de projetos eTwinning, quer através de projetos Erasmus+ no setor do

Ensino Escolar, os protocolos estabelecidos com diversas entidades, tendo

resultado em algumas mobilidades internacionais, é para nós estruturante a

efetiva assunção da nossa Estratégia de Internacionalização.

A escola tem participado ativamente nos projetos eTwinning, recebendo três

selos de qualidade por projetos desenvolvidos no ano transato. Atualmente

estamos a trabalhar em sete projetos eTwinning, envolvendo cerca de 150 alunos.

Somos parceiros de consórcio do coordenador Centro de Formação de

Associação de Escolas Sousa Nascente (CFAE SN) no projeto Assure+ (Asses

Students’ Success Understanding and Running an Erasmus+), fomentando práticas

de feedback efetivo e modos de trabalho que contribuam para que os

professores utilizem a avaliação de forma formativa e integradora dos saberes

Terminámos um projeto Erasmus+ KA229, o qual recebeu um selo de qualidade e

encontramo-nos a desenvolver um projeto KA120 aprovado no primeiro round de

candidaturas Erasmus+. Planeamos duas candidaturas de curta duração no

Programa Erasmus Mais – Ensino Escolar (KA1 e KA2).

Pretendemos dar continuidade ao caminho da internacionalização como uma

mais-valia tanto para alunos como para professores.
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O AEA deve ser reconhecido como uma instituição pública de referência pela
qualidade do ensino e formação ministrados. Deste modo, tem a MISSÃO de facultar
aos seus alunos os meios de construir conhecimentos, desenvolver capacidades,
atitudes e valores, numa lógica de flexibilidade de gestão curricular.
Concomitantemente, deve formar cidadãos conscientes, responsáveis, autónomos,
empreendedores, abertos ao diálogo, capazes de interagir e intervir na realidade e
de responder às necessidades emergentes da sociedade. Estamos num momento de
viragem do sistema educativo, exigindo-se o repensar do modelo tradicional de
ensino. Torna-se obrigatório lidar com a mudança de forma sistemática, ir mais longe,
no sentido de preparar convenientemente as novas gerações para os desafios que
terão que enfrentar no séc. XXI. O conhecimento e as competências individuais
constituem-se atualmente, como o capital humano de maior valor. São eles que dão
ferramentas aos jovens para a tomada de decisões e para a gestão de situações que
lhes permitirão desenvolver de forma estruturada os seus projetos de vida,
permitindo-lhes ser agentes de evolução social, enfrentando a celeridade com que as
mudanças acontecem.
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Assim, assumimos como nossa MISSA ̃O:

➢ A educação/formação de cidadãos éticos e solidários, capazes de transformar informação
em conhecimento e de responder de forma crítica, responsável, criativa e empenhada, aos
novos desafios de uma sociedade em constante mudança

➢ A promoção de uma cultura inclusiva
➢ O apoio à construção de Projetos de Vida
➢ A construção de um Projeto Educativo de Agrupamento para TODOS
➢ A promoção da transparência na informação e a abertura ao diálogo

Nesta missão, o Agrupamento tem diversos parceiros/stakeholders (organizações
governamentais e ONG; universidades, instituições de ensino; autarquias; empresas; IPSS;
associações; cooperativas, meios de comunicação social) que em conjunto contribuem para
o sucesso escolar dos seus alunos.
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A visão que temos para o Agrupamento de Escolas de Airães é que se constitua um

estabelecimento de excelência e de referência, facilitador do crescimento pessoal e social
de toda a população escolar, num ambiente de segurança que se relaciona com aspetos
físicos, psicológicos, emocionais e profissionais, todos considerados como dimensões de
uma atmosfera de confiança promotora de liberdade, bem-estar e satisfação.
Como VISÃO para o Agrupamento, defende-se para os próximo três anos, o
reconhecimento como organização de referência numa formação assente:
➢ Na educação em Direitos Humanos e na Educação Ambiental;
➢ No combate ao insucesso escolar e na promoção de um ensino sério, rigoroso e

exigente;
➢ Num investimento na formação integral e contínua do pessoal docente e não docente;
➢ No desenvolvimento de competências técnicas, pessoais e relacionais em todos os

discentes, que lhes possibilitem a integração numa sociedade diversa, inclusiva e em
constante evolução;

➢ Na orientação para o serviço à comunidade, revelando preocupação com o
desenvolvimento pessoal dos seus membros;

➢ Na qualidade das relações externas com parceiros locais, nacionais e internacionais.



7A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania veio reforçar a implementação desta
componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento e dos DAC nos níveis de educação e
ensino ministrados no Agrupamento de Escolas de Airães.

Esta estratégia propõe que os alunos, na componente curricular de “Cidadania e
Desenvolvimento”, realizem aprendizagens através de uma participação

responsável de todos na construção de uma cidadania e de si como cidadãos de sociedades
mais inclusivas e equitativas, no respeito pela diversidade, Igualdade de Género e Direitos
Humanos.
O Agrupamento foi colocado, no ano letivo transato, em primeiro lugar no Ranking da
Equidade. De igual forma, recebemos o Prémio Escola Gandhi, que distingue escolas com
boas práticas de Cidadania, escolas que dizem não à violência, que defendem o bem estar, a
Igualdade de Género, a empatia e a equidade.
O Agrupamento tem vindo, igualmente, a promover a dimensão europeia no seu sistema
educativo quer ao nível do currículo, quer através de atividades extracurriculares, quer através
de participação ativa em projetos eTwinning. Desta forma potencializa-se a escola como
espaço dinamizador de atividades no domínio da Dimensão Europeia na Educação, criando-se
entre os membros da comunidade escolar um verdadeiro espirito europeu de cidadania e
promovendo a aquisição de conhecimentos sobre a Europa e os objetivos da integração
europeia.
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8
A participação em Projetos Internacionais que desenvolvam a dimensão
internacional do Agrupamento de Escolas de Airães tornou-se, nos últimos anos, um
dos objetivos da instituição.
A cooperação internacional que tem desenvolvido com instituições estrangeiras
através de projetos Erasmus+ e de projetos eTwinning tem possibilitado o
desenvolvimento conjunto daqueles que, diariamente, trabalham para a prestação
de um serviço educativo de qualidade, bem como daqueles que usufruem do
serviço educativo prestado. Assim, pretende-se que o Agrupamento:

- Assente numa cultura de qualidade e de responsabilidade, desenvolva um plano
de internacionalização de qualidade que responda às necessidades específicas
previstas do Projeto Educativo e cujos objetivos gerais visam a promoção do sucesso
escolar, nomeadamente através da melhoria dos resultados académicos;
- A promoção das competências técnicas, pessoais e relacionais para o século XXI;
- A melhoria do serviço educativo com o planeamento, articulação; formação, o
envolvimento e reconhecimento da comunidade educativa.
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O Plano Estratégico de Internacionalização é um instrumento fundamental para a
atualização, o aperfeiçoamento e o aprofundamento dos conhecimentos e competências de
toda a comunidade educativa. As necessidades da instituição e áreas de melhoria
identificadas estão relacionadas com as competências técnicas, culturais, linguísticas, sociais
e relacionais dos nossos alunos e a necessidade de conhecimento de novas metodologias
de ensino por parte da classe docente.
Desta forma, os objetivos contemplados no nosso Plano Estratégico de Internacionalização
são os seguintes:
1. Promover experiências de mobilidade e de partilha de competências, com vista a uma
aprendizagem internacional.
2. Fomentar a igualdade de oportunidades, aumentando a participação de todos.
3. Incentivar a criatividade e o empreendedorismo por meio da educação digital.
4. Sensibilizar para o desenvolvimento sustentável e responsabilidade ambiental.
Assim, o nosso Agrupamento irá assentar a sua ação na estratégia de internacionalização
para o período 2021-2024, no desenvolvimento de ações que permitam a aquisição de
competências centradas nos alunos e no pessoal docente conseguindo dinamizar práticas
diferenciadas e inovadoras.
Pretendemos, deste modo: melhorar e diversificar a qualidade e o volume de mobilidade de
alunos e de pessoal docente, assim como o número de parcerias com outros países;
dinamizar ambientes de aprendizagem estimulantes e ricos em experiências pedagógicas
diversas, aumentando a qualidade das práticas educativas; melhorar as competências dos
alunos/professores, de forma a melhorar os seus resultados escolares e a combater o
insucesso escolar.
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Enquadrado no nosso plano estratégico de internacionalização continuaremos a participar
em projetos eTwinning e em mobilidades transfronteiriças visando conhecer novas praticas
pedagógicas, metodologias facilitadoras do sucesso escolar e procura de parceiros para
projetos futuros de mobilidade transnacional.
O agrupamento tem previsto o seu alinhamento com o Plano de Ação de Desenvolvimento
Digital da Escola para 2021-2023, tendo em vista uma educação digital de elevada
qualidade, inclusiva e acessível a todos. Desta forma, é prioritária a futura obtenção de uma
Certificação de Competências Digitais por parte de todos os professores, em especial pelos
participantes nas mobilidades.
O Programa Erasmus é para o Agrupamento um fator diferenciador de afirmação enquanto
instituição de referência. As atividades europeias de mobilidade e cooperação previstas, bem
como a presente estratégia de internacionalização são complementadas com o acesso aos
diferentes projetos promovidos pela Agência Nacional Erasmus +. Refira-se a esse propósito
que a Escola já́ esteve envolvida em projetos Erasmus + KA229 e encontramo-nos a iniciar
um projeto KA1.
Todas as atividades e projetos que se pretendem levar a efeito irão permitir que os
participantes beneficiem, de forma direta, de diversas experiencias sendo estas uma mais-
valia para o agrupamento e a região. Os projetos europeus dinamizados permitem
proporcionar uma aprendizagem baseada nas mobilidades, Job Shadowing, fruto da
interação com outros pares em diferentes contextos e realidades de vida, trabalho e
formação.



11



12A coordenação de projetos assume as funções do contacto direto com entidades
parceiras, em todas as mobilidades individuais de alunos/professores nas várias áreas de
formação em estreita colaboração com as Coordenações de Departamento e Direção de
Turma. A experiência em programas europeus, tem desempenhado um papel importante
na criação das condições para o desenvolvimento de experiências formativas
diversificadas junto dos nossos alunos/professores e no apoio à divulgação do nosso
Agrupamento a nível internacional. Assume, assim, as funções de preparação e
acompanhamento dos alunos em mobilidade, a coordenação de atividades e ações
nacionais e internacionais, a dinamização de ações enquadradas no reforço da divulgação
e disseminação de produtos e resultados dos projetos, a construção de planos de trabalho
e de mobilidades para fins de aprendizagem, o contacto com parceiros, preparação de
documentação, contacto com a Agência Nacional, divulgação interna e externa de
atividades e projetos e a elaboração de candidaturas entre muitas outras funções.
Trata-se por isso de uma equipa que, com a colaboração e envolvimento dos vários
departamentos da escola, consegue de forma articulada assegurar as condições para se
continuar a garantir o desenvolvimento da estratégia de internacionalização da escola.
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O presente plano tem como Metas: 
Contribuir para melhorar a qualidade e aumentar o volume de mobilidades de alunos e

de pessoal docente e não docente nos diferentes Estados membros;
Melhorar a qualidade e aumentar o volume de parcerias entre escolas de diferentes

Estados membros;
Incentivar a aprendizagem de línguas estrangeiras modernas;
Apoiar o desenvolvimento de pedagogias inovadoras e conteúdos baseados

nas TIC;
Melhorar a qualidade da dimensão europeia da formação de professores e de

pessoal não docente;
Apoiar a melhoria dos métodos pedagógicos e de gestão escolar.
Contribuir para melhorar a orientação profissional dos alunos e para o combate

ao desemprego juvenil, na área de formação.

Neste plano, definiram-se as seguintes prioridades:
Desenvolvimento das competências culturais, linguísticas, pessoais e relacionais;

Combate ao insucesso e abandono escolar;
Favorecimento do prosseguimento de estudos e/ou da empregabilidade;

Desenvolvimento de competências de gestão e liderança;
Incremento do trabalho cooperativo entre docentes;
Implementação das novas tecnologias nos processos de ensino; Monitorização das

atividades para otimizar os resultados dos projetos; Contribuição para o reforço da
dimensão internacional das instituições locais.

Favorecimento das relações com os parceiros internacionais.
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Melhorar as competências linguísticas;
Desenvolver a identidade europeia;
Aumentar a motivação/satisfação e consequente confiança e espirito de

iniciativa em relação à escola e às aprendizagens;
Aumentar as capacidades individuais em termos sociais e profissionais.
Proporcionar formação de qualidade;
Melhorar o processo de ensino aprendizagem.

Para a operacionalização da estratégia de internacionalização, coordenação de projetos
deverá:

Criar uma identidade de escola internacional através de produtos de divulgação;
Preparar candidaturas ao programa Erasmus + KA1 e KA2;
Planificar atividades: preparação, acompanhamento e disseminação;
Dinamizar reuniões preparatórias de acompanhamento e monitorização

dos projetos com os diferentes intervenientes;
Tratar de questões administrativas e relacionadas com as viagens;
Selecionar os candidatos à participação nas diferentes mobilidades, de

acordo com os critérios definidos;
Desenvolver Acordos de Parceria com as instituições parceiras

internacionais.
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O Agrupamento estabelecerá com as escolas parceiras um acordo formal, assinado pelas
direções dos estabelecimentos em causa, em que se compromete ao seguinte:

Construir parcerias com base no respeito mútuo, confiança e compreensão do outro;
Incentivar as relações interescolares através de e-mail , projetos eTwinning ou qualquer

outra forma de correspondência que possa aproximar os alunos;
Promover as visitas regulares de alunos e professores à escola parceira dando, a cada

um, conhecimento sobre os respetivos sistemas de ensino, cultura, língua e vida
quotidiana;

Negociar maneiras de criar oportunidades que permitam aos professores partilhar as
suas práticas de ensino, para o benefício de ambas as escolas e desenvolvimento
profissional dos professores em causa:

Trabalhar obedecendo ao princípio de que as visitas, áreas de colaboração curricular e
temas ou projetos a desenvolver acontecerão no âmbito desta parceria.



16Podem ser selecionados para participar no Projeto Erasmus+ os alunos do 2º , 3º ciclos ou
ensino secundário que se candidatem e cumpram os seguintes critérios:

• Revelem proficiência linguística em língua inglesa adequada à sua faixa etária. (entrevista
de 5 minutos)

• Não tenham sido objeto de participações/procedimentos disciplinares.
• Manifestem o seu interesse através de carta de motivação, em inglês, onde entre outras

informações pessoais, descrevem também por que querem participar no respetivo
projeto.

• Revelem (Perfil do Aluno):
❖ Capacidade de relacionamento interpessoal;
❖ Competências no uso das TIC;
❖ Capacidade de desenvolver trabalhos de projeto;
❖ Capacidade de trabalho em equipa;
❖ Envolvimento em atividades escolares;
❖ Empenho e interesse no seu desenvolvimento académico e pessoal;
❖ Espírito de iniciativa;
❖ Sentido de responsabilidade;
❖ Criatividade;
❖ Atitudes e atos exemplares observados/reconhecidos;

• Entreguem os documentos solicitados dentro do prazo definido.
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- Os pais / tutores legais do aluno deverão dar autorização para participar no Projeto,
para publicação/ partilha dos trabalhos dos seus educandos, bem como autorização
para uso da sua imagem no âmbito das atividades em que se envolvem.
- A seleção dos alunos será da responsabilidade de uma comissão coordenadora das
mobilidades Erasmus+, que inclui: a Coordenadora de Projetos, um elemento da
Direção designado pelo Diretor, o Coordenador do Projeto em questão e demais
professores co-responsáveis pelo projeto
- Os membros desta comissão irão fazer a apreciação das candidaturas apresentadas,
verificando o cumprimento de todas as alíneas elencadas no ponto 1 deste
regulamento, atribuindo a cada critério um valor entre 1 e 10 pontos, de forma a poder
ordenar os candidatos.
- Os alunos não selecionados farão parte de lista de reserva ordenada, sendo
chamados sempre que houver alguma dispensa ou desistência de qualquer aluno
selecionado.
- Os alunos poderão candidatar-se a frequentar qualquer Projeto mesmo que não
tenham intenção de participar em qualquer viagem durante o ano letivo, devendo para
o efeito expressar a sua vontade e entregar a Ficha de Inscrição



18Após a seleção dos alunos para o projeto, procede-se à seleção dos alunos que
devem integrar as diferentes mobilidades.
A decisão final da escolha dos alunos para mobilidade, bem como o destino da
mobilidade a realizar, caberá sempre à comissão coordenadora de mobilidades
Erasmus+, identificada no capítulo I, ponto 4, ajustando o público-alvo às caraterísticas
da escola/país de acolhimento e atividades a desenvolver.
Todas as mobilidades serão apresentadas, respeitando no mínimo, um mês de
antecedência da data de cada viagem.
Durante as mobilidades, os alunos terão as suas faltas justificadas.
Cada aluno, em princípio, só pode participar numa única mobilidade, exceto decisão
contrária da comissão e devidamente justificada. Todos os alunos que não são
selecionados para uma mobilidade específica poderão vir a ser selecionados no
futuro, mas deverão participar TODOS em TODAS as atividades constantes do projeto,
antes de mobilidades, durante e após, independentemente de terem sido
selecionados ou não. A sua não participação ou incumprimento de tarefas será motivo
de exclusão do projeto, procedendo-se à substituição respeitando a lista de reserva.
Para cada mobilidade serão selecionados o número de alunos aprovados na
candidatura do referido projeto.
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As deslocações para as escolas parceiras são realizadas de acordo com a
calendarização estabelecida no projeto.
Os alunos que participarem em mobilidades fora do país terão de possuir Cartão de
Cidadão ou passaporte válido (validade de pelo menos um mês após a data de
retorno da viagem), Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) e Autorização de
Saída de Menor do Território Nacional, devidamente assinada pelo pai e pela mãe e
com assinaturas reconhecidas presencialmente pelo notário. TODOS os documentos
deverão ser entregues antes da marcação da viagem de avião.
Os pais / tutores legais darão consentimento, por escrito, e terão obrigatoriamente de
aceitar este regulamento.
Se um aluno selecionado estiver impedido de viajar por motivos de doença ou outro
motivo de força maior devidamente comprovado, o seu lugar será ocupado, sempre
que possível, por um aluno da lista de reserva.
Toda a informação detalhada, regulamentos e documentação será fornecida aos
alunos e seus pais / tutores legais antes da partida.
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1) A equipa EQAVET é uma estrutura especializada de coordenação e acompanhamento da
implementação do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e
Formação Profissionais (EQAVET).
2) O quadro EQAVET é um instrumento que permite documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e
melhorar a eficiência da oferta de Ensino e Formação Profissional e a qualidade das práticas de gestão,
implicando processos de monitorização regulares, envolvendo mecanismos de
avaliação interna e externa, e relatórios de progresso, estabelecendo critérios de qualidade e
descritores indicativos que sustentam a monitorização e a produção de relatórios e evidenciando a
importância dos indicadores de qualidade que suportam a avaliação.
3) A Equipa EQAVET integrará os seguintes representantes da comunidade educativa:
a) Um elemento da Direção
b) Diretor de Curso do Curso Profissional
c) Dois Docentes
d) Coordenador da Equipa de Autoavaliação Interna do Agrupamento
e) Coordenador do Plano de Formação do Agrupamento
f) Psicólogo
g) Assistente Técnica (Coordenador)
4) Compete à equipa EQAVET:
a) Coordenar a aplicação dos instrumentos avaliativos junto da comunidade escolar;
b) Analisar e efetuar o tratamento estatístico dos dados recolhidos;
c) Elaborar e disponibilizar à comunidade escolar os relatórios decorrentes dos processos e
instrumentos avaliativos aplicados;
d) Estimular e sensibilizar a comunidade escolar para a participação efetiva de todos no processo de
avaliação;
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e) Exercer outras atividades que lhe forem requeridas ou sejam estabelecidas pela própria
Equipa ou pela Direção em decorrência do processo avaliativo.
f) Desenvolver o processo de alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o
Quadro EQAVET em conformidade com o Documento-base e plano de ação da candidatura;
g) Garantir uma estratégia de envolvimento, monitorização e implementação do processo de
qualidade, assegurando o desenvolvimento de um ciclo de garantia e melhoria da qualidade
constituído por quatro fases: planeamento, implementação, avaliação e revisão;
h) Cooperar na identificação dos stakeholders relevantes para a garantia da qualidade, assim
como do seu nível de intervenção, sedes e momentos em que o diálogo institucional
ocorrerá, nas várias etapas do projeto, garantindo uma corresponsabilização pelo processo de
melhoria contínua da oferta de EFP;
i) Participar no diagnóstico da situação da instituição, antecipando áreas de força e fraqueza,
face às práticas de gestão e aos indicadores EQAVET selecionados;
j) Definir o ponto de partida e o ponto de chegada do processo de alinhamento, com o
necessário ajustamento de objetivos intermédios;
k) Programar o trabalho de alinhamento, em função do exercício de diagnóstico e de
antecipação realizado com a colaboração dos stakeholders;
l) Elaborar o Documento-Base e os Planos de Melhoria;
m) Definir objetivos do processo de alinhamento e das metas a atingir;
n) Monitorizar o processo de desenvolvimento e certificação do sistema de qualidade do EFP
alinhado com o Quadro EQAVET.



22A realização de mobilidades e o conjunto de procedimentos inerentes às mesmas
obedecem a um conjunto de princípios por forma a garantir boas experiências e por
consequência a qualidade dos resultados de aprendizagem por parte de todos os
participantes.
Um dos procedimentos fundamentais consiste em respeitar os princípios de inclusão e
diversidade, garantindo a igualdade de condições para todos os participantes. Assim,
uma das nossas preocupações prende-se com o envolvimento de participantes com
menos oportunidades. Este nosso entendimento justifica-se pelo contexto
socioeconómico da nossa região, permitindo que alguns dos nossos alunos contactem,
pela primeira vez, com
um contexto cultural diferente, saindo pela primeira vez do seu local de residência. A
promoção de um comportamento ambientalmente sustentável e responsável é,
também, uma das nossas premissas. Este processo de sensibilização é desenvolvido
desde o planeamento e organização das mobilidades, passando pela monitorização
das mesmas e posterior avaliação das aprendizagens por parte de todos os
participantes.
Enquanto cidadãos da chamada era digital, é prática habitual a utilização de
ferramentas e métodos de aprendizagem digitais para complementar as atividades de
mobilidade de cada um dos participantes. Estas ferramentas são, igualmente, utilizadas
no fortalecimento das relações de cooperação com os nossos parceiros, facilitando o
contacto entre todos, aproximando-nos muito mais.
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Todos os resultados das atividades de mobilidade, como por exemplo competências
adquiridas pelo staff, são normalmente implementados na sua atividade profissional,
melhorando o desempenho da organização como um todo, staff e alunos. Concluída a
experiência de mobilidade de todos os participantes (staff, alunos e graduados) é recolhido
o seu feedback através do preenchimento do relatório final, sempre com o objetivo de
melhorar as nossas práticas futuras.
Durante todo o período de realização da mobilidade, a nossa instituição enquanto entidade
de envio disponibiliza todo o apoio necessário a cada um dos participantes, sempre em
parceria com as instituições de acolhimento e intermediárias, na figura das pessoas de
contacto previamente definidas e dadas a conhecer a todos os intervenientes. Os
resultados de aprendizagem esperados com a conclusão do período de mobilidade,
depois de definidos para cada participante são posteriormente avaliados e analisados para
melhoria de práticas futuras. A partilha de resultados no seio da nossa instituição é uma
oportunidade de todos os participantes poderem partilhar as suas experiências com os
restantes colegas e toda a comunidade educativa, motivando experiências de mobilidade
futuras. Esta partilha é feita a nível interno, mas também externo, utilizando-se para o efeito
os meios de comunicação social local para além dos meios digitais de escola
nomeadamente o site e as plataformas de redes sociais. Esta divulgação das nossas práticas
de mobilidade pretende, também, dar a conhecer a nossa participação neste tipo de
Projetos Europeus, reconhecendo a sua importância na qualidade formativa dos nossos
jovens.

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico  de 20 de outubro de2021 


