MISSÃO EDUCAR III
DISSEMINAÇÃO
Público-Alvo /
Stakeholders

❖ Sociedade torriense, inc. encarregados de educação, associações e grupos informais
❖ Entidades regionais e nacionais relevantes na educação escolar: Ministério da Educação,
❖ Agência Nacional Erasmus+, sindicatos e associações profissionais, estabelecimentos de ensino
superior no seu papel de formação de profissionais da educação
❖ Outras Câmaras Municipais e entidades intermunicipais com competências ao nível da Educação
❖ Outras Escolas e Agrupamentos Escolares a nível nacional e europeu
❖ Rede de parceiros locais, nacionais e internacionais da CMTV e dos Agrupamentos

Ações previstas

Participantes
❖
❖
❖
❖

Produção de um Diário de Bordo durante a mobilidade
Realização de um relatório após o fim da mobilidade
Envio de fotografias e partilha de testemunhos nos websites dos Agrupamentos
Apresentação da mobilidade em eventos dos Agrupamentos

Município de Torres Vedras/Agrupamentos
Notas para imprensa e rádios regionais com reportagem fotográfica das mobilidades
Negociação de um programa de rádio dedicado ao projeto
Artigos de reflexão e testemunhos no Boletim Municipal (39.000) e newsletters do Município
(3.853 destinatários via mail)
Replicação de artigos, testemunhos e vídeos, além de posts e fotos, nas páginas Facebook, sites
oficiais, newsletters e jornais/boletins dos parceiros do consórcio
❖ Divulgação em Plataformas e grupos de discussão (eTwinning, Erasmus+ Project Results, etc)
❖
❖
❖
❖
❖

Ações específicas
do projeto

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Abertura dos workshops à participação de terceiros
Apresentação do projeto no evento “Agora Escolhe - Mostra de oferta formativa do concelho de
Torres Vedras”
Relatório final que sistematiza todo o processo e resultados
Vídeos com testemunhos e relatos das mobilidades e com entrevistas aos parceiros
Evento final e entrega de certificados, com a presença de entidades e pessoas ligadas à educação,
onde se fará um balanço do projeto, se partilharão resultados e os participantes darão os seus
testemunhos
INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTOS/PRÁTICAS

❖ Apresentações e discussões internas
Após a chegada, os participantes farão apresentações e dinamização discussões, de 30-60 minutos nas reuniões
regulares do Consórcio, nas reuniões internas dos Agrupamentos e nos eventos dos Agrupamentos
❖ Ações de formação
No final do projeto, ao nível externo, será organizado com os participantes palestras / mesas redondas para a partilha
das aprendizagens e para a capacitação aberta a todos os docentes e técnicos de educação do Concelho.
❖ Acompanhamento de experiências e projetos piloto

Os participantes irão também estar disponíveis para acompanhar os profissionais das organizações do Consórcio que
queiram replicar os resultados, adaptando-os ou não, apoiando o seu planeamento e colaborando na sua
implementação e monitorização
❖ Documentação e registo da aprendizagem
Os participantes produzirão relatórios das mobilidades detalhando aprendizagens, recomendações, propostas, alertas,
recursos e ferramentas, conceitos e outros aspetos relevantes.
❖ Planificação estratégica
Os participantes serão desafiados na altura de revisão dos Projetos Educativos, criação do Plano Anual de Atividades e
Plano de Formação, a propor um conjunto de medidas, atividades e projetos que resultem da sua aprendizagem e que
possam melhorar o funcionamento da escola, a educação ministrada e as atividades/projetos de enriquecimento e
complemento curricular

