ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO
PROJETOS ERASMUS +
AÇÃO CHAVE 1 – “INTERNACIONALIZAÇÃO COM INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE”
ATIVIDADES PRINCIPAIS
Formação:
A - "Encouraging Creative Thinking" (8-12/ outubro) – dois participantes
Conteúdos:
.Utilização das TIC para incentivar a criatividade / avaliação
. Ensinar pensamento criativo
.Tipos de Inteligências, Estilos de Aprendizagem
.Desenvolver a consciência cultural
Objetivos:
.Melhorar a competência de pensamento criativo, promover a imaginação;
.Aplicar métodos de pensamento criativos, incentivar a autonomia de aprendizagem dos alunos,
promover atividades espontâneas e resolver tarefas significativas do mundo real.
.Rever e desenvolver competências pessoais e profissionais, criar confiança na promoção de pedagogias
inovadoras e ativas.

B - "Special Needs Children" (19-23 / novembro) - dois participantes
Conteúdos:
. Alunos com necessidades especiais: a problemas comportamentais, distúrbios de aprendizagem
.Integração e inclusão, exclusão - identificação de riscos, fatores e barreiras
.Atividades para crianças com necessidades educativas especiais
. Ensinar a turmas multiculturais (compreensão mútua e respeito)
Objetivos:
.Compreender as vantagens e desvantagens de abordagens como inclusão, integração, a fim de
melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem
.Obter técnicas para trabalhar com turmas multiculturais, lidar com a maior diversidade de alunos,
apoiar a inclusão de várias minorias na educação geral.
.Produzir materiais para melhorar as práticas educacionais de necessidades especiais, promover o
acesso universal à educação em relação a valores não discriminatórios;

C- "Human resource Management" (22-26 / outubro) - dois participantes
Conteúdos:
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. Gestão de Recursos Humanos;
.Coaching e Mentoring;
.liderança e gestão de equipas;
.métodos de planificação e avaliação eficazes
.organizar reuniões e discussões
Objetivos:
.rever e desenvolver competências e atitudes chave
.Apoiar o desenvolvimento profissional contínuo, reativar estratégias de aprendizagem ao longo da vida

D -"Non-formal participative teaching methods" (2 – 8 /dezembro) - dois participantes
Conteúdos:
. métodos de aprendizagem
. metodologias e práticas no desenvolvimento de competências de capital social
.estratégias para reuniões e sessões de formação eficazes
Objetivos:
.ajudar os professores a incentivarem os alunos a envolverem-se com a aprendizagem participativa
.incentivar os participantes a organizarem comunidades de aprendizagem

E- Job shadowing / Missão sobre inclusão e sustentabilidade local em territórios ultramarinos (Abril
2019) - dois participantes
O parceiro acolhedor é responsável pelo calendário de atividades, nomeadamente aulas e atividades a
assistir, reuniões de departamento onde o participante deve estar presente e outras atividades como
palestras e workshops.
Objetivos:
- observar a utilização das TIC em sala de aula;
- reconhecer técnicas inovadores de ensino – aprendizagem nas NEE
- recolher informações e dados sobre a internacionalização de escolas em regiões ultra-periféricas.
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