
TeacherAcademy
pelo SchoolEducationGateway

As expetativas dos professores no sentido de desempenharem um papel fundamental 
na abordagem às questões principais das sociedades modernas, associadas às 
mudanças tecnológicas, sociais e económicas, têm vindo a aumentar. A fim de ajudar 
os professores a aceder à formação e apoio de que necessitam, a Teacher Academy 
do School Education Gateway, o sítio web da Comissão Europeia para a comunidade 
educativa escolar, oferece oportunidades de desenvolvimento profissional para 
professores, formadores de professores e pessoal não docente envolvidos na 
educação escolar (desde o ensino pré-primário ao 3.º ciclo do ensino básico).

A Teacher Academy faculta um catálogo central de cursos com informações sobre cursos presenciais em 
serviço e em linha. Os cursos em linha são inteiramente gratuitos e desenvolvidos pelo School Education 
Gateway. Os professores podem ainda encontrar uma seleção de materiais didáticos desenvolvidos 
pelos professores do eTwinning, de outros projetos financiados pela UE e de instituições da UE.

 www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

 EUErasmusPlusProgramme

 #EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus 

 schoolgateway

 
 

O School Education Gateway é uma iniciativa da União Europeia, 
financiada pelo Erasmus+, o programa europeu no domínio da 
Educação, da Formação, da Juventude e do Desporto. Nem as 
instituições e organismos da União Europeia, nem qualquer pessoa que 
os represente, poderão ser responsabilizados pela utilização que possa 
ser dada às informações aqui contidas.

Cursos em linha

Desenvolvimento 
profissional em 
linha gratuito

Cursos presenciais

Cursos de formação de 
professores no estrangeiro 
(é possível financiamento 
do Erasmus+)

Materiais didáticos

Recursos desenvolvidos por 
professores do eTwinning, 
instituições da UE e outros projetos 
financiados pela UE.

Catálogo de cursos

http://www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy
http://www.facebook.eu/EUErasmusPlusProgramme
https://twitter.com/hashtag/EdGateway
http://twitter.com/hashtag/EUteacheracademy
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://www.youtube.com/user/schoolgateway
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Cursos em linha

Estão disponíveis aos professores e a outros parceiros educativos cursos em linha de acesso 
livre, especificamente desenvolvidos para a Teacher Academy. Os cursos em linha envolvem os 
participantes em comunidades de aprendizagem inovadora que proporcionam aos professores a 
flexibilidade, apoio, inspiração e certificação de que eles necessitam nas suas preenchidas agendas 
de trabalho.

Os cursos em linha oferecem

• Materiais de vídeo de salas de aula europeias,  
 professores, alunos e outros especialistas
• Planos de aulas e diários de aprendizagem
• Atividades de crowdsourcing
• Partilha e debate com pares
• Análise pelos pares
• Webinars
• Introdução a instrumentos, ferramentas e  
 recursos pedagógicos
• Emblemas digitais e certificados
• E muitas mais atividades e funcionalidades  
 estimulantes

Os cursos são inteiramente gratuitos e são 
ministrados em inglês com conteúdos essenciais 
traduzidos numa língua adicional.

Próximos cursos:

• Aprendizagem baseada em projetos:  
 junho de 2016

• Diversidade nas salas de aula: setembro de 2016
• Competências para as escolas do século XXI:  
 setembro de 2016
• Matemática 2.0: outubro de 2016
• Migrantes recentemente chegados às escolas:  
 novembro de 2016 

Cursos presenciais

Estão disponíveis na Teacher Academy informações sobre milhares de cursos presenciais em toda a 
Europa. 

• Professores e gestão escolar:Identifique cursos de apoio ao desenvolvimento profissional do pessoal. 

• Prestadores de formação: informe os professores sobre as suas ofertas de cursos. Todos os prestadores  
 de formação nos países do programa Erasmus+ são convidados a apresentar os seus cursos

Os custos de participação nos cursos poderão ser suportados com financiamento do Erasmus+ como 
parte do Plano Europeu de Desenvolvimento (consultar Ação-Chave 1: projeto de mobilidade para pessoal 
do ensino escolar). Obtenha mais informações sobre prazos de candidatura, condições e procedimentos 
em http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Materiais didáticos

Use estes materiais didáticos selecionados para animar as suas aulas! 
Consistem em recursos de ensino desenvolvidos por professores do 
eTwinning, instituições da UE e outros projetos financiados pela UE.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

