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Projeto Erasmus+ - 22/24 - Informações 
 

“Approaching sustainable development through Geoparks” 
Desenvolvimento sustentável através dos Geoparques 

Este projeto KA-122 Erasmus+ foi aprovado, prevendo trabalho colaborativo entre os seguintes países europeus: 
Espanha, Grécia, Itália, Portugal, Roménia e Turquia. 

Decorrerá durante os anos letivos de 2022-23 e 2023-24 e permitirá aos alunos envolvidos a oportunidade de realizar 
diversas atividades relacionadas com a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável, tendo como modelo as 
boas práticas de vários geoparques europeus na preservação do seu património geológico, biológico, cultural e 
histórico, bem como do seu impacte nas comunidades envolventes. 

O trabalho de investigação realizado pelos estudantes dos países envolvidos será partilhado entre as escolas ao longo 
do projeto, promovendo a comunicação, assim como a partilha de saberes e experiências entre todos os envolvidos. 
Serão ainda realizadas viagens a cada um dos países para visitar os geoparques e algumas cidades relevantes. 

Objetivos 
✓ Melhorar a metodologia de ensino e aprendizagem em trabalho  de projeto. 
✓ Contribuir para o desenvolvimento de competências sociais e emocionais dos nossos alunos. 
✓ Contribuir para uma educação ambiental mais sustentável. 
✓ Promover hábitos de vida saudáveis. 
✓ Melhorar os conhecimentos nas línguas estrangeiras. 
✓ Melhorar as competências STEAM. 

Os trabalhos realizados ao longo do projeto assim como o produto final serão partilhados entre os estudantes na 
plataforma ESEP (European School Education Platform) e serão divulgados à comunidade escolar através da página 
e Facebook do Agrupamento, entre outros meios de divulgação. 

Participação dos Alunos nas Atividades Erasmus+  
 

1. A participação nas atividades do Projeto Erasmus+ KA122 é aberta aos alunos interessados,que se encontrem a 
frequentar a Escola Secundária D. António Taipa durante o período de duração do projeto (anos letivos 22/23 e 
23/24) 
2. Dos alunos participantes nas diversas atividades, serão selecionados os que participarão nas mobilidades 
internacionais para fins de aprendizagem.  
3. Os alunos não selecionados para as mobilidades poderão continuar a participar nas atividades do projeto, a 
decorrer na escola. 
4. Em qualquer momento, serão excluídos os alunos que:  

o não participem ativamente nas atividades do projeto;  
o revelem comportamentos inadequados e/ou desrespeitadores das regras de trabalho e de 
relacionamento.  
 

5. As candidaturas decorrerão de 21 a 27 de setembro de 2022, mediante o preenchimento do formulário seguinte: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XdUBe11QGE-h-
2EwDAP_XdfVvFdMLepBlbgJId3mcKZUNVBWRFo5VEJHU0FXUFE1Q1FTVk9COUEyOC4u 
 

https://euroguidance.us12.list-manage.com/track/click?u=62fcb5cae6b576a090ea2090a&id=4db06d6d1c&e=65436f2d25
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XdUBe11QGE-h-2EwDAP_XdfVvFdMLepBlbgJId3mcKZUNVBWRFo5VEJHU0FXUFE1Q1FTVk9COUEyOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XdUBe11QGE-h-2EwDAP_XdfVvFdMLepBlbgJId3mcKZUNVBWRFo5VEJHU0FXUFE1Q1FTVk9COUEyOC4u
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Critérios para a Seleção de Alunos Participantes à Mobilidade Erasmus+ 

1. No ano de implementação do projeto, o aluno tem de estar a frequentar o 9.º, 10.º, 11.º ou 12º anos da Escola 
Secundária D. António Taipa.  

2. Alunos com um comportamento Bom/Muito Bom (em todas as disciplinas e no espaço escolar) 
3. Será analisado o perfil do aluno, tendo por base os seguintes aspetos:  

a. Nível nas competências de comunicação oral e nas TIC; 
b. Fluência e capacidade de argumentação;  
c. Respeito pelas regras do debate democrático e pontos de vista diferentes do seu; 
d. Espírito de iniciativa, resiliência e entreajuda; 
e. Experiência na organização e participação ativa em atividades escolares,ex. no projeto etwinning – 

“eGeoTourism – My wonderful land”; 
f. Apresentação/fundamentação das razões para a sua inclusão no projeto. 
 

4. Além dos aspetos de perfil anteriores, o aluno tem de cumprir todos os requisitos do processo de candidatura que 
consiste em:  

a. Preencher o Formulário de Candidatura no Forms dentro do prazo.  
 

b. Apresentar uma Declaração de Compromisso, em que assume as seguintes responsabilidades:  
o participar ativamente ao longo do projeto;  
o entregar os documentos dentro do prazo definido. 
o  apresentar uma Carta de Motivação, em suporte digital (inserida no formulário de candidatura)  

explicando:  
o seu interesse em participar no Projeto Erasmus+; o seu interesse em trabalhar em língua inglesa com 
os seus colegas- parceiros europeus; a vontade de acolher o colega-parceiro europeu, aquando das 
atividades internacionais de aprendizagem na Escola Secundária D. António Taipa. 

5.A candidatura do aluno será ́analisada e avaliada por elementos da equipa de docentes do Projeto.  

6. Em situação de empate para preenchimento das vagas disponíveis ou de outras situações que possam ocorrer, o(s) 
aluno(s) serão chamados a uma entrevista. Será dada a preferência aos alunos que ainda não tenham tido oportunidade 
de participar em projetos Erasmus. 

 
7. Os resultados serão publicitados na página da escola até ao dia 3 de outubro. 

O Programa Erasmus + tem como objetivo reforçar a dimensão europeia no campo da educação, promovendo a 
mobilidade e a cooperação entre escolas. 
As Parcerias Estratégicas visam projetos de colaboração que permitirão que as organizações parceiras possam trabalhar 
em conjunto, melhorar a sua oferta educativa/formativa, refletir sobre questões comuns e partilhar práticas inovadoras. 
Os projetos promovem mobilidades a escolas parceiras, proporcionando o conhecimento de novas culturas, o 
desenvolvimento de competências linguísticas, motivando de um modo geral, para a aquisição de competências para o 
século XXI. 
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Considerações Gerais dos Projetos 
 

o Estão previstas mobilidades (envolvendo professores e alunos) a diferentes países. A permanência nestes países 

não ultrapassará os 5-7 dias, estando as faltas às atividades letivas devidamente justificadas. 

o O custo das viagens, seguros, alojamentos, refeições, entradas em museus, etc., estará a cargo do projeto. 

o Poderá surgir algum encargo monetário apenas para despesas pessoais. 

o Nas mobilidades de alunos, as famílias 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). O cartão de 

cidadão ou o passaporte devem estar atualizados e com validade de mais de seis meses, tendo em conta a data 

da viagem. 

o Os alunos serão sempre acompanhados nas mobilidades por pelo menos dois professores. 

o As famílias e alunos que participem nas mobilidades aceitarão as normas estabelecidas no Regulamento Interno 

do Agrupamento de Escolas D. António Taipa de Freamunde, bem como as normas específicas definidas para o 

Projeto Erasmus +. 

o Mediante documento previamente assinado, as famílias autorizarão filmagens e fotografias dos seus educandos 

com o fim único de difundir esta experiência pedagógica em sites criados para a apresentação do Projeto, blogs, 

redes sociais, documentos oficiais e imprensa local dos diferentes países parceiros. 

o Os alunos envolvidos nas mobilidades assumirão a responsabilidade de participar ativamente em todas as 

atividades desenvolvidas no decorrer dos dois anos letivos do projeto, entre elas, preparar com antecipação toda 

a documentação a levar em cada mobilidade, preparar antecipadamente as intervenções programadas; 

participar ativamente em todas as atividades no decorrer da mobilidade, participar na avaliação da mesma, 

construir um portefólio digital/relatório referente à mobilidade em que participaram para divulgação junto da 

Comunidade Escolar e em particular para o grupo do Projeto Erasmus+. 

o Os professores envolvidos nas mobilidades assumirão a responsabilidade de repor as aulas e/ou deixar trabalho 

escolar durante as suas ausências e de participar ativamente em todas as atividades desenvolvidas no decorrer 

dos dois anos letivos do Projeto. 
 

 

 

 
Equipa de docentes do Projeto: 

Ana Paula Pascoal – Português 

Ana Neves -Espanhol 

António Pinto – Educação Física 

Cristina Ferreira – Física e Química 

Esmeralda Coelho – Geografia 

Etelvina Fontes – Inglês 

Isabel Carvalheiro – Biologia e Geologia 

Isabel Gonçalves – Biologia e Geologia 

Maria Antunes – Inglês  

Mónica Costa - Geografia 

Sandra Silva – Espanhol 

 


