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Ex.mo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do

Estabelecimento de Ensino,

A Direção Regional de Educação, vem por este meio divulgar, o Projeto "Selo

Europeu para as lniciativas lnovado.ras na Área do Ensino/Aprendizagem das Línguas".

A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação certifica, através do

concurso do Selo Europeu para as Línguas, projetos que promovam o ensino das línguas

estrangeiras.

O Selo Europeu para as Línguas encoraja a aprendizagem de línguas

estrangeiras como competência chave para o mercado de trabalho e para a criação de

uma cidadania europeia.

Premiar projetos que promovam o ensino das línguas estrangeiras é o objetivo
da iniciativa Selo Europeu das Línguas, promovido pela Comissão Europeia e pela

Agência Nacional. Os projetos deverão demonstrar que são inovadores, eficazes e

transferíveis.

O concurso, aberto até 15 de novembro, consiste na atribuição de um Selo de

Qualidade que visa distinguir projetos inovadores, que mobilizem parceiros e recursos

em torno da aprendizagem das línguas estrangeiras e que usem abordagens criativas no

cumprimento desse objetivo à luz dos contextos respetivos.

A 22e edição do Concurso Selo Europeu para as Línguas 2022 eslá disponível

em:

22a edicão do Concurso Selo Europeu para as Línguas 2022 - AN:Erasmglt
(erasmusmais.pt)

No entanto, para facilitar a consulta, enviamos em anexo os dois documentos
o regulamento do concurso e o formulário de candidatura.
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Assunto: Candidatura ao projeto
"Selo Europeu para as Línguas"

Ofício Circular n.e 5.0.0-17O /2022
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Assim, a Direção Regional de Educação convida as escolas que trabalhem em
iniciativas com línguas estrangeiras, a participarem neste projeto, apresentando a sua

candidatura. Não há restrições sobre a língua alvo.

Apresente a sua candidatura até 15 de novembro à Agência Nacional Erasmus+
Educação e Formação.

Agradecemos a vossa colaboração na divulgação deste e-mailjunto das escolas

e dos docentes.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)

w

| | Rua D. João, n.o 57, Quinta Olinda . 9054-510 Funchal | | Tel.: (+351) 291 705 860
21mp.03.07

ED | | www.madeira.gov.pt/dre . dre@edu.madeira.gov.pt | | NIPC: 67LOOO 497


