
																																																												 	
	

	
	

Contrato	nº	2020-1-PT01-KA101-077948	

Projeto	“INOVAÇÃO	&	MUDANÇA	-	AMBIENTE	DE	APRENDIZAGEM	MODERNO”	

-INNOVATE	&	CHANGE	-	NEW	LEARNING	ENVIRONMENT-	

	
Acrónimo:	INOVAÇÃO	&	MUDANÇA	

	
*	
	

No	 âmbito	 do	 Programa	 Europeu	 Erasmus+	 foi	 aprovado	 um	 projeto	 sobre	 "INOVAÇÃO	 &	
MUDANÇA	-	AMBIENTE	DE	APRENDIZAGEM	MODERNO	",	que	abrange	três	eixos	de	formação	
direcionados	para	10	participantes	entre	pessoal	docente	e	não	docente,	a	realizar	em	3	Países	
europeus	entre	2021	e	2022.	
	
	
1º	eixo	de	formação	em	Tenerife,	Espanha	para	4	participantes	e	2	suplentes	a	selecionar:	
	
Para	 reforço	 das	 competências	 de	 gestão,	 organização,	 liderança	 e	 desenvolvimento	 de	
instrumentos	 e	 mecanismos	 modernos	 de	 informação	 e	 comunicação,	 apresenta-se	 o	 curso	
estruturado	a	realizar	em	Tenerife,	para	4	participantes	e	2	suplentes	a	selecionar:	
	
-	MODERN	SCHOOL	LEADERSHIP.	Oferece	uma	abordagem	moderna	de	liderança	nas	escolas.	O	
foco	é	comparar	a	administração	escolar	na	Europa	e	fazer	uma	abordagem	do	Líder	em	chefias	
superiores	e	diretores/gestores	de	estruturas	médias.	
	
Gestão	pedagógica,	económica	e	de	recursos	humanos,	como	usar	essas	três	funções	de	gestão	
em	conjunto.	Conteúdos:	aptidões	de	liderança/	mediação	de	conflitos/	administração	escolar/	
desenvolvimento	 pedagógico	 /	 Gestão	 de	 recursos	 humanos	 /	 estratégias,	 objetivos,	 visão	 /	
qualidade,	liderança,	pedagógica	/	teses	de	liderança	/	avaliação.	
	
Abordagem	a	modelos	de	liderança	modernos	do	Sec.	XXI,	vigentes	no	norte	da	Europa	e	que	se	
quer	constatar	e	compreender	pelo	reconhecimento	da	eficácia	do	seu	funcionamento,	tal	como	
serão	observados	na	Finlândia,	para	posterior	integração/adoção	pelos	diretores	e	gestores	de	
estruturas	médias	dentro	do	Externato	Paulo	VI.	
	
OBJETIVOS:	
	
Reforço	das	competências	de	gestão,	organização	e	liderança	/	desenvolvimento	de	
instrumentos	e	mecanismos	modernos	de	informação	e	comunicação:	
	
-	Melhoria	de	competências	de	organização,	gestão	e	liderança,	desenvolver	instrumentos	e	
mecanismos	mais	eficazes	de	informação	e	comunicação;	
	



																																																												 	
	

-	Reforçar	a	supervisão	pedagógica	pela	melhoria	e	consolidação	de	competências;	
	
-	Disseminação,	divulgação,	exploração	E	partilha	dos	resultados	pela	comunidade	escolar,	local,	
nacional	e	europeia;	
	
-	Maior	visibilidade	e	reputação	da	escola	através	do	reconhecimento	da	mais	valia	da	
participação	no	projeto;	
	
-	Partilha	dos	resultados	motivando	réplicas	de	ações	do	Programa	E+	para	obtenção	dos	seus	
benefícios	e	oportunidades;	
	
-	Influenciar	práticas	e	políticas	na	região,	no	país	e	na	Europa;	
	
-	Integração	dos	resultados	da	aprendizagem	e	experiência	no	programa	curricular;	
	
-	Melhoria	do	CV	do	pessoal	educativo	para	reforço	de	carreira;	
	
-	Sustentabilidade	do	projeto	para	além	do	ciclo	de	vida.	
	
Calendário	previsto:	

- Modern	School	Leadership	
18	–	22	outubro	2021	
Playa	de	Las	Américas,	Tenerife,	Espanha	
www.edukarjala.com	
	

	
2º	eixo	de	formação	em	Oslo,	Noruega	para	3	participantes	e	2	suplentes	a	selecionar:	
	
Para	maior	 valorização	 da	 dimensão	 europeia	 da	 educação	 através	 da	 internacionalização	 da	
escola	e	do	desenvolvimento	de	projetos	de	mobilidade	transnacionais	do	Programa	Erasmus+,	o	
curso	estruturado	a	realizar	na	Noruega	para	3	participantes	e	2	suplentes	a	selecionar:	
	
STRUCTERED	EDUCATIONAL	VISITS	TO	INSTITUTES	&	TRAINING	SEMINARS.	
	
Curso	de	formação	que	articula	eficazmente	visitas	a	 instituições	educativas	com	workshops	e	
seminários	 sobre	 a	 dimensão	 europeia	 da	 educação,	 pedagogia	 e	 didáticas,	 lideranças	 e	
organização	na	educação,	proporcionando	uma	maior	abertura	a	outras	realidades,	diferentes	
contextos	e	contacto	direto	com	outro	sistema	educativo.	
	
Pretende-se	obter	diferentes	perspetivas	sobre	a	Educação,	na	dimensão	europeia,	contacto	com	
potenciais	 parceiros	 em	 futuros	 projetos	 Erasmus+,	 intercâmbio	 de	 ideias	 para	 o	
desenvolvimento	 de	 projetos	 internacionais,	 troca	 de	 impressões	 com	 os	 pares	 estrangeiros	
sobre	a	temática	do	ensino/aprendizagem	multicultural.	
	
Para	melhoria	 da	 qualidade	 do	 ensino/aprendizagem	 através	 da	 promoção	 de	 ambientes	 de	
aprendizagem	mais	modernos	e	de	práticas	pedagógicas	inovadoras,	a	realizar	na	Finlândia,	país	



																																																												 	
	

reconhecido	pelo	elevado	sucesso	do	seu	sistema	educativo,	considerado	o	mais	inovador	e	bem-
sucedido	da	Europa	e	demonstrado	pelos	últimos	relatórios.	
	
OBJETIVOS:	
	
Valorização	da	dimensão	europeia	da	educação	através	da	 internacionalização	da	escola	e	do	
desenvolvimento	de	projetos	de	mobilidade;	
	
Promover	uma	educação	multicultural;	
	
Reforçar	parcerias	sustentáveis	entre	organizações	escolares	para	dinamização	de	intercâmbios	
transnacionais;	
	
Partilha	de	experiências	de	contactos	prévios	com	colégios	pertencentes	à	congregação	ESESMD	
em	Espanha,	Angola,	Cabo	Verde	e	Timor	Leste;	
	
Contribuir	 para	 o	 aumento	 de	mobilidades	 entre	 pessoal	 educativo	 e	 alunos	 em	 projetos	 de	
mobilidade;	
	
Promover	 o	 ensino	 e	 aprendizagem	de	 línguas	 estrangeiras	 e	 reforçar	 a	 qualidade	 do	 ensino	
bilingue	(Português	-	Inglês).	
	
Calendário	de	mobilidade	previsto:	
	
													-	Structured	Educational	Visits	to	Schools	and	Training	Seminars	in	Norway	
															8	–	14	maio	2022	
															Oslo,	Norway	
															www.englishmatters.org	
	
	
3º	eixo	de	formação	em	Joensuu,	Finlândia	para	3	participantes	e	2	suplentes	a	selecionar:	
	
Para	melhoria	 da	 qualidade	 do	 ensino/aprendizagem	 através	 da	 promoção	 de	 ambientes	 de	
aprendizagem	mais	modernos	e	de	práticas	pedagógicas	inovadoras,	a	realizar	na	Finlândia,	país	
reconhecido	pelo	elevado	sucesso	do	seu	sistema	educativo,	considerado	o	mais	inovador	e	bem-
sucedido	da	Europa	e	demonstrado	pelos	últimos	relatórios	PISA:	
	
NEW	 LEARNING	 ENVIRONMENTS	 -	 WHAT	 KIND	 OF	 SCHOOLS	 SHOULD	 WE	 BUILD	 IN	 THE	
FUTURE?		
	
Formação	 com	 foco	 na	 mudança,	 inovação	 e	 modernização	 do	 ambiente	 e	 espaço	 de	
aprendizagem	 das	 escolas	 do	 futuro	 sob	 o	 lema	 Europe	 and	 school	 life	 are	 changing	 fast!	 -	
planning	new	schools,	investing	in	modern	technology	and	furniture.	
	
O	objetivo	do	curso	é	a	aprendizagem	sobre	espaços	de	ensino	e	aprendizagem	inovadores,	sobre	
o	uso	das	TIC,	realidade	virtual	e	preparação	dos	alunos	para	as	salas	de	aulas	do	futuro.	Havendo	
pouca	oferta	de	contextos	concretos	em	Portugal,	existe	a	necessidade	de	ir	além-fronteiras	e	



																																																												 	
	

observar	 outras	 realidades.	 Os	 participantes	 vão	 aprofundar	 conhecimentos	 sobre	 o	
planeamento	da	mudança	numa	escola	 para	proporcionar	 uma	aprendizagem	mais	moderna,	
como	criar	um	ambiente	de	ensino/aprendizagem	motivador	e	criativo	com	recursos	didático-
pedagógicos	 inovadores	 e	 através	 do	 uso	 de	 tecnologias	 digitais,	 proporcionando	 também	 a	
atualização	e	desenvolvimento	da	prática	da	linguagem	pedagógica	moderna	em	inglês	(língua	de	
trabalho	do	projeto),	podendo,	ainda,	promover	o	aumento	do	volume	da	network	profissional	
em	contacto	com	parceiros	fiáveis	e	responsáveis	das	organizações	europeias	presentes.	
	
OBJETIVOS:	
	
Reforço	das	competências	de	gestão,	organização	e	liderança	/	desenvolvimento	de	instrumentos	
e	mecanismos	modernos	de	informação	e	comunicação:	
	
Melhoria	de	competências	de	organização,	gestão	e	liderança;	
	
Desenvolver	instrumentos	e	mecanismos	mais	eficazes	de	informação	e	comunicação;	
	
Reforçar	a	supervisão	pedagógica	pela	melhoria	e	consolidação	de	competências;	
	
Disseminação,	divulgação,	exploração	e	partilha	dos	resultados	pela	comunidade	escolar,	local,	
nacional	e	europeia;	
	
Maior	visibilidade	e	reputação	da	escola	através	do	reconhecimento	da	mais	valia	da	participação	
no	projeto;	
	
Partilha	dos	 resultados	motivando	 réplicas	de	 ações	do	Programa	E+	para	obtenção	dos	 seus	
benefícios	e	oportunidades;	
	
Influenciar	práticas	e	políticas	na	região,	no	país	e	na	Europa;	
	
Integração	dos	resultados	da	aprendizagem	e	experiência	no	programa	curricular;	
	
Melhoria	do	CV	do	pessoal	educativo	para	reforço	de	carreira;	
	
Sustentabilidade	do	projeto	para	além	do	ciclo	de	vida.	
	
Calendário	da	mobilidade:	
	
																		-	“New	Learning	Environments”	
																					27	–	31	julho	2022	
																					Joensuu,	Finlândia	
																					www.edukarjala.com	
	
	
A	Coordenadora	do	Projeto,												 	 	 	 	 A	Direção,	
	
_______________________	 	 	 															 													_______________________	


