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Carta de mo vação presença em a vidades de formação na Europa entre Jul 2016 ‐ Jul
2018
Este formulário refere‐se à elaboração de uma candidatura individual a mobilidade a ﬁm
de receber formação num país europeu de acordo com as prioridades do Agrupamento de
Escolas Carlos Gargaté.
Critérios de seleção dos candidatos
Critérios de seleção dos candidatos
Adequação da mobilidade desejada ao grupo de recrutamento e respe va fundamentação ‐ 20 pontos OU,
EM ALTERNATIVA, Adequação ao currículo pessoal e interesse pela matéria que o docente vem
demonstrando (Ex: como DT, com experiência na área, ...) ‐ 20 pontos
Adequação/relevância das a vidades de preparação propostas ‐ 20 pontos
Qualidade das propostas das a vidades de disseminação ‐ 25 pontos
Não ter frequentado ainda uma a vidade de formação no estrangeiro neste agrupamento de escolas ‐ 10
pontos
Pertença ao quadro da escola ‐ 5 pontos
Total 80 pontos
Outros critérios de ponderação para aceitação da mobilidade
‐ Ordem de chegada da candidatura ‐ Em caso de empate, priorizam‐se os colegas mais rápidos a preencher
e submeter este formulário
‐ Critério de eventual exclusão para uma determinada a vidade ‐ Pertença a um mesmo conselho de turma
ou grupo disciplinar. A escola não pode ﬁcar sem 4 ou 5 professores de um mesmo CT sem possibilidade de
subs tuição.
*Obrigatório
os de seleção dos candidatos
1 ‐ Nome: *
2 ‐ Mo vações pessoais ‐ De entre as prioridades de formação deﬁnidas pelo Agrupamento de Escolas para
os próximos dois anos ( 1 ‐ Combate ao abandono Escolar precoce ‐ projeto RECIPE h p://recipeproject.eu/
; 2 ‐ Formação em Bibliotecas Escolares (Slamit7); 3 ‐ Formação na área das ciências experimentais, exatas e
matemá ca; 4 ‐ Formação na área das Ciências Sociais e humanas; 5 ‐ Necessidades educa vas especiais; 6 ‐
Melhoria das prá cas do 1º Ciclo e jardim de infância num Jobshadowing na República Checa; 6 ‐ Melhoria
da prá ca docente num Jobshadowing na Finlândia numa escola onde se realizam os estágios proﬁssionais
de professores ) reﬁra a sua mo vação para aprofundar os seus conhecimentos / par cipar em algumas
destas áreas. Qual? Porquê? (Sugestão: reﬁra um pouco da sua experiência e currículo na área que indica) *

3 ‐ Caso deseje par cipar numa a vidade forma va que não se encontre entre as prioridades deﬁnidas pelo
Agrupamento de escolas, deﬁnidas na questão anterior, pode indicá‐la neste campo, referindo a sua
mo vação em a frequentar.
(para a sua resposta, siga o esquema proposto no número anterior)
A sua resposta
4 ‐ Preparação ‐ Caso venha a ser selecionado para a mobilidade que escolheu, indique como tenciona
preparar‐se para a frequentar.
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A sua resposta
5‐ Como equaciona devolver à escola todos os ensinamentos que vier a adquirir na mobilidade que
eventualmente venha a efetuar? (Curso ou jobshadowing) *
6 ‐ Que língua(s) estrangeira(s) domina
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