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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A implementação do Projeto "Numeracy and Literacy though Coding and Robotics" visa reforçar a dimen

As considerações gerais para a participação no projeto "Numeracy and Literacy though Coding and Rob

• Mobilidades transnacionais de professores a Malta, Eslovénia, Portugal e Itália.

• As mobilidades aos países parceiros terão a duração de 6 dias, excluindo os dias de viagem, estando

• Os custos das viagens, seguros, alimentação, que se realizem no decorrer do projeto nos diferentes p
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• Os professores envolvidos nas mobilidades assumirão a responsabilidade de participar ativamente em

Critérios de seleção da equipa de professores do projeto:

• Competências linguísticas – língua inglesa;

• Competências nas TIC;

• Capacidade de trabalhar em equipa;

• Capacidade de relacionamento;

• Participação ativa na planificação, organização e dinamização de atividades;

• Participação em todas as reuniões de trabalho colaborativo com a equipa do Projeto;

• Espírito de iniciativa;

• Capacidade de planificar e disseminar.

Os professores interessados em participar neste projeto deverão preencher um formulário onde deverão

Critérios gerais de seleção dos participantes nas mobilidades:
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• O envolvimento ativo na planificação, organização, execução e disseminação de todas as atividades in

• O envolvimento ativo em todas as fases do projeto: planificação, organização e dinamização de ativida

• Manter um bom relacionamento e contacto ativo e frequente com todos os parceiros do projeto;

• Participar ativamente em todas as atividades de promoção, divulgação e avaliação das atividades do p

• Conceção e produção de materiais informativos referentes ao desenvolvimento do projeto e respetiva

• Participação ativa na organização e realização de atividades escolares para promover a imagem da es
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