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"Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only"

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA AS MOBILIDADES
A “Scoala Profesionala Speciala pentru Deficienti de Auz "Sfanta Maria", Bucareste- Roménia, apresentou uma
candidatura à Ação Chave 2 do Programa Erasmus+ Educação e Formação 2020, no setor do Ensino Escolar (KA 2),
tendo como objetivo alcançar os objetivos estratégicos comuns aos seis parceiros: Roménia, Portugal, Macedônia,
Turquia, República Checa e Eslováquia.
O projeto intitulado “Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only - Be CyberWise!”, foi
aprovado pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação da Roménia.
O Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, parceiro português, envolverá neste projeto:
- 7 alunos para participarem numa atividade de 7 dias - "Diga Não! ao bullying e cyberbullying", na Eslováquia,
acompanhados por 2 professores;
- 7 alunos para participarem numa atividade de 7 dias - "Seja Cyberwise!", na Turquia, acompanhados por 2
professores;
Nestas Atividades participarão alunos da Roménia, Turquia, Portugal, República Checa, Eslováquia.
- 3 professores para participarem num Structured Courses/Training Events "Como parar bullying e cyberbullying e
promover o bem estar social e emocional aprendendo", na Macedónia. Neste curso participarão professores das seis
escolas parceiras.
Nas atividades do campus, com os programas estabelecidos por equipas responsáveis, os alunos desenvolverão as
habilidades de inglês, linguagem gestual, habilidades sociais, cívicas, interculturais necessárias para sua inclusão social,
role play, dramatização e terapia de socialização. Durante o projeto, serão criados materiais eletrónicos sobre bullying
e prevenção. O caráter inovador do projeto consiste em traduzir as informações em linguagem gestual, que será
disponibilizada na plataforma criada para disseminação do projeto.
Os professores participantes desenvolverão/melhorarão as capacidades de autocontrolo e empatia. Os participantes
fortalecerão os seus conhecimentos de Inglês e as habilidades necessárias para combinar educação formal e não
formal no ensino para tornar a educação mais atraente. Conhecer aspetos comuns do bullying e do cyberbullying
dotará os professores e dará oportunidade de moldar personalidades capazes de defender e prevenir o bullying e o
cyberbullying das escolas.

Pretende-se alargar a possibilidade de participação nas referidas mobilidades a alunos e seus professores, tendo o
Conselho Pedagógico do agrupamento aprovado, em reunião do dia 25/11/2020, os critérios a aplicar na seleção dos
alunos e professores, quando se proceder à abertura de concurso interno para recrutamento para as mobilidades,
que se apresentam de seguida (por ordem de prioridade):
Critérios de seleção de alunos:
1- Aluno que se encontre na faixa etária dos 14 aos 18 anos;
2- Aluno vencedor do concurso do logotipo do projeto;
3- Aluno participante no concurso do logotipo do projeto;
4- Aluno do 12º ano;
5- Aluno do 11º ano;
6- Aluno do 10º ano;
7- Aluno com maior participação em atividades/projetos desenvolvidos no AEVT;
8- Aluno com melhor média de classificação académica no final do ano letivo anterior.
No caso dos professores acompanhantes, a seleção dos participantes será sempre dependente de seleção direta
realizada pelo Diretor do Agrupamento e respetivo Coordenador do projeto, dando primazia à equipa de professores
que diretamente colabora com as atividades a desenvolver.
Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, 25 de novembro de 2020.

