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UM ESPAÇO PARA PARTICIPAR NAS

POLÍTICAS E PRÁTICAS EUROPEIAS

EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR



Sobre o portal

• Apresentado em 23 línguas europeias, o 
School Education Gateway constitui um 
ponto de entrada único para:
• Professores e dirigentes escolares

• Decisores políticos

• Especialistas

• Outros profissionais na área da Educação 
Escolar



O que oferece a plataforma? 

Páginas 
temáticas

Oportunidades 
Erasmus+

Opiniões, 
entrevistas, 
inquéritos

Desenvolvimento 
profissional

Kit europeu de 
ferramentas para escolas

Publicações, 
estudos, 
tutoriais

Notícias, eventos, 
práticas

Webinars



Novas perspetivas sobre a 
política e prática europeias 
em matéria de educação 

escolar: breves notícias, um 
calendário de eventos e um 

conjunto de Boas Práticas de 
projetos e salas de aula 

europeus.

Últimas notícias



Opiniões e ideias de 
especialistas em educação 

escolar apresentadas através 
de artigos e entrevistas

Breves inquéritos regulares 
sobre questões atuais que 

permitem que os utilizadores 
exprimam as suas opiniões

Pontos de vista



Todos os meses está em foco um 
tópico diferente, designadamente: 

aprendizagem em família, cidadania 
ativa ou liderança escolar

O tópico mensal encontra-se 
destacado na página inicial.

Tópicos mensais

www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/about/monthly-
topics.htm

http://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/about/monthly-topics.htm


Explore o conteúdo através das prioridades 
essenciais da UE na educação escolar: 
• Cidadania
• Sensibilidade e expressão culturais
• Competência digital
• Empreendedorismo
• Literacia
• Multilinguismo
• Competência pessoal, social e de aprendizagem
• Ciências e matemática (CTEM)
• Educação e cuidados na primeira infância
• Educação inclusiva e combate ao abandono escolar precoce
• Ambiente de aprendizagem
• Os professores e os dirigentes escolares

Páginas temáticas

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/theme_pages.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/theme_pages.htm


Mantenha-se a par dos estudos,
relatórios e tutoriais mais recentes 
– da Europa para a sua sala de aula

Descubra recursos, como o kit 
europeu de ferramentas para 

escolas, concebido para ajudar a 
sua escola a promover a educação 
inclusiva e a combater o abandono 

escolar precoce

Recursos



Recursos | Conjunto de Ferramentas Europeias 
para as Escolas 

Disponível na secção de Recursos no School Education Gateway: 

www.schooleducationgateway.eu/europeantoolkitforschools

27 SUBÁREAS

MAIS DE 150 

RECURSOS

OBJETIVOS

Promover uma educação inclusiva e combater o abandono escolar precoce

Apoiar o intercâmbio e a transferência de melhores práticas e 
experiência entre profissionais das escolas e decisores políticos

FOCO

5 áreas de foco: Governação escolar, Professores, Apoio aos alunos, 
Participação dos pais, e Participação das partes interessadas

ONDE

http://www.schooleducationgateway.eu/europeantoolkitforschools


As escolas de toda a Europa podem beneficiar de 
oportunidades de financiamento disponibilizadas 

pelo Programa Erasmus+, incluindo apoio a cursos 
de formação e missões de ensino para fins de 

desenvolvimento profissional - ou à participação 
em parcerias de projetos.

As ferramentas do School Education Gateway 
ajudam as escolas a preparar as suas candidaturas 

às Ações-Chave 1 e 2 do Erasmus+.

Oportunidades Erasmus+



• Para a "Ação-Chave 1 - Mobilidade individual para fins de 
aprendizagem"

➢ Catálogo de cursos: Pesquisar cursos presenciais de formação de 
professores no estrangeiro (parte da Teacher Academy)

➢ Oportunidades de mobilidade: Publicar e/ou pesquisar ofertas de 
missões de ensino e acompanhamento no posto de trabalho no 
estrangeiro

• Para a "Ação-Chave 2 - Parcerias Estratégicas"

➢ Parcerias Estratégicas: Publicar pedidos e pesquisar parceiros para 
projetos colaborativos de âmbito escolar

Oportunidades Erasmus+

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/opportunities.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/
https://www.schooleducationgateway.eu/da/pub/opportunities.htm


A Teacher Academy permite que os professores descubram uma ampla 
variedade de oportunidades de formação e recursos para a sua sala de aula

Teacher Academy

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

MATERIAIS DIDÁTICOS
Desenvolvidos por
instituições da UE, 
projetos financiados pela
UE e participantes dos 
cursos em linha

CURSOS EM LINHA
Gratuitos, abertos e 
disponíveis em qualquer
momento e em
qualquer lugar

WEBINARS
Eventos em linha sobre
diversos tópicos, 
abertos a todos

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy.htm


Comunidades de aprendizagem ativas que proporcionam inspiração, 
apoio e uma oportunidade de aprendizagem flexível. Desenvolvidos

especialmente para a Teacher Academy e gratuitos. Mediante
conclusão com aproveitamento, os participantes recebem um 

certificado digital.

Teacher Academy | Cursos em linha

Conteúdos e vídeos
de elevada qualidade
de professores e
especialistas

Recursos adicionais,
como materiais
pedagógicos, artigos 
e ferramentas

Desenvolvimento
orientado do seu
plano de aula pessoal

Partilha e debate 
com pares motivados

Eventos em linha em
direto, incluindo
webinars e TeachMeets

Comentários de
pares e processo de
avaliação de trabalhos



Eventos de aprendizagem em formato
reduzido sobre os tópicos mensais do 
School Education Gateway e não só. 

Gratuitos e abertos a todos os
profissionais da educação escolar 

interessados no tópico.

Teacher Academy | Webinars

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy/
webinars.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy/webinars.htm


Materiais e recursos didáticos selecionais
desenvolvidos por participantes dos cursos

em linha, instituições da UE e outros 
projetos financiados pela UE. Disponíveis

em várias línguas.

Teacher Academy | Materiais didáticos

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy
/teaching_materials.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy/teaching_materials.htm


Para todos os utilizadores 

Disponível a todos os visitantes do sítio 
web (não é necessário registo nem 
autenticação):

• Mantenha-se informado lendo 
notícias, publicações e muito mais

• Deixe-se inspirar pelas boas práticas, 
recursos, entrevistas em vídeo a 
especialistas e artigos

• Participe em inquéritos

• Descubra materiais didáticos e 
oportunidades de desenvolvimento 
profissional na Teacher Academy: 
webinars, cursos em linha e 
oportunidades de mobilidade

... ou inicie sessão 
para mais opções ➔



Vantagens dos utilizadores 
registados
• Iniciar sessão com uma conta 

eTwinning existente ou criar uma 
conta School Education Gateway

• Participar no sítio de forma mais 
eficaz:
➢ Avaliar, classificar & comentar 

notícias, artigos, práticas, cursos, 
oportunidades de mobilidade, etc.

➢ Guardar itens nos seus favoritos
(artigos, cursos, pesquisas, etc.)

➢ Publicar cursos presenciais, 
oportunidades de mobilidade e 
pedidos de parcerias estratégicas

➢ Participar nos cursos em linha 
oferecidos pela Teacher Academy



• Partilhe a ligação para o nosso pacote promocional com folhetos e 
apresentações
• ficheiro zip (PT), 

• outras línguas

• Imprima os nossos folhetos e afixe-os num local estratégico da sua
escola

• Solicite informações, materiais* ou um workshop* junto da sua
Agência Nacional

Ajude os seus colegas a tirar partido da plataforma!

* a disponibilidade pode variar de país para país

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/promo%20packs/School%20Education%20Gateway%20promo%20pack_PT.zip
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/about.htm#promotion
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en


• Siga o Programa Erasmus+ no Facebook ou no Twitter

• Inscreva-se no canal YouTube do School Education Gateway

• Subscreva o nosso boletim informativo ou registe-se nas nossas listas
de e-mail para receber anúncios sobre os webinars ou os cursos em
linha da Teacher Academy 

Mantenha-se a par das ofertas

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
https://twitter.com/@EUErasmusPlus
http://www.youtube.com/c/SchoolEducationGateway
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/about/newsletter.htm
https://www.surveymonkey.com/r/C22Z6C3
https://mailchi.mp/schooleducationgateway/ta-announcements


Enquadramento

Financiado por Erasmus+, o programa 
no domínio da Educação, da Formação, 
da Juventude e do Desporto

Supervisionado pela Direção-Geral da 
Educação e Cultura (Unidade B.2 –
Escolas e Educadores; Multilinguismo)

Ligado ao eTwinning, a comunidade 
para as escolas na Europa

Coordenado pela European Schoolnet, 
uma parceria internacional de 34 
Ministérios da Educação europeus



www.schooleducationgateway.eu 

support@schooleducationgateway.eu

Registe-se e adira já ao 
School Education Gateway!

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 pelo uso que possa ser dado às 
informações aqui contidas.

/EUErasmusPlusProgramme

#EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus

schoolgateway

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
https://twitter.com/hashtag/EdGateway?f=tweets
https://twitter.com/hashtag/EUteacheracademy?f=tweets
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://www.youtube.com/user/schoolgateway

