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Informações gerais

Este tutorial destina-se a ajudá-lo a utilizar as 
Ferramentas Erasmus+ no School Education 

Gateway.



• Financiado pelo Erasmus+, o programa europeu para a
Educação, Formação, Juventude e Desporto
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

• Supervisionado pela Direção-Geral «Educação e Cultura» 
(Unidade B.2 – Escolas e Educadores; Multilingualismo)

• Ligado ao eTwinning, a comunidade de escolas na Europa 
www.etwinning.net

• Coordenado pela European Schoolnet, uma parceria
internacional de 34 Ministérios da Educação europeus
www.eun.org

Dados de Referência: School Education Gateway

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://www.etwinning.net/
http://www.eun.org/


Oportunidades Erasmus+

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+.



Ferramentas de apoio às candidaturas das escolas ao 
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



• Qualquer pessoa pode adicionar uma lista gratuitamente. As listas não são
verificadas nem pré-aprovadas antes da publicação. Contudo, o seu
conteúdo é monitorizado e os utilizadores podem comunicar eventuais
irregularidades.

• A maioria das funcionalidades é idêntica em todas as ferramentas e, como
tal, apenas são explicadas em pormenor em “catálogo de cursos”.

• Antes de começar
• Crie uma conta OU inicie sessão com uma conta existente uma vez que só os

membros podem publicar anúncios.
• Adicione uma organização ao seu perfil. Para tal, necessita de ter um número PIC.
• Leia os Termos e Condições.
• Leia as Perguntas Mais Frequentes.

Considerações Gerais



Sugestão!
Pode iniciar sessão com a sua conta
eTwinning, Facebook, Google+, 
Twitter ou LinkedIn

Ou crie uma conta para o
School Education Gateway

Iniciar sessão / Criar uma conta



Selecionar “Organizações” e 
“Adicionar organização”

1 2 3

Ir para “O meu perfil” Verifique se a sua organização já
figura na base de dados. 

Caso não figure, pode criá-la. 

Adicionar uma organização



PIC (Código de Identificação de Participante)

• É necessário o PIC (Código de Identificação de Participante) para 
adicionar uma lista às Ferramentas Erasmus+ no School Education 
Gateway. 

• O PIC (um código de 9 dígitos) também é necessário sempre que a sua
organização pretender participar numa proposta de projeto da UE. 

• Para obter um PIC para a sua organização, siga as instruções aqui: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisa
tions/register.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy/
catalogue.cfm

Um catálogo exclusivo de cursos
de desenvolvimento profissional

para professores e pessoal
escolar

Catálogo de Cursos

http://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy/catalogue.cfm


Próximos cursos
(ordem cronológica)Pesquise por palavra-passe, língua, 

localização ou datas
Pode optar entre um modo de pesquisa

simplificado e um modo de pesquisa
avançado. Pode também filtrar

resultados mais tarde.

Só para membros
Atalho para
- Pesquisas
guardadas
- Cursos guardados
- Adicionar um novo 
curso

Avaliações recentes

Clique no mapa para 
pesquisar cursos por país

Sugestão! Selecione
“Online” por baixo de 
Tipo se quiser pesquisar
apenas cursos em linha.

Catálogo de cursos:
pesquisa



Cursos: vista detalhada
1. Descrição do curso
2. Perfil do organizador do curso
3. Obter mais informações sobre as ligações para o 

curso (sítio Web, meios sociais)
4. Outros cursos oferecidos pelo mesmo

organizador
5. Navegar usando os botões Seguinte/Anterior

Só para utilizadores registados
6. Atalho para pesquisas e cursos guardados
7. Adicionar aos favoritos
8. Contactar o organizador do curso
9. Seguir a organização
10. Comunicar um problema
11. Classificar e avaliar



Como selecionar um curso? 
• Existem milhares de cursos no catálogo de cursos. Não foram pré-aprovados nem

filtrados antes de serem publicados.

• Confira este tutorial “Como selecionar um curso de formação de formadores no 
estrangeiro”

Contactar o organizador do curso:

• Quando identificar um curso interessante, contacte diretamente o organizador do 
curso para obter mais informações ou para reservar um lugar, 

• Use o botão “Contactar” na página da descrição do curso ou a ligação para o sítio
Web do curso.

• O School Education Gateway não organiza cursos presenciais, pelo que não
podemos responder a consultas sobre cursos específicos.

http://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/resources/tutorials/how_to_select_a_teacher_traini.htm


Para os organizadores de 
cursos: adicionar um curso

Não se esqueça de começar por iniciar sessão
e adicionar uma organização ao seu perfil!

Em seguida pode Adicionar um curso:
• Na página do Catálogo de Cursos
• Em Perfil >> Cursos >> Adicionar um curso

Note que só pode adicionar cursos presenciais. 



Criar um curso: formulário

• Preencha todos os campos; os campos
obrigatórios estão assinalados com (*)

• No campo da descrição, pode usar
tags de html básicas para formatar o 
seu texto (quebras de linha, listas de 
marcas, negrito, itálico, etc.)

• Guardar e publicar o seu curso:
• Um novo curso é guardado como 

rascunho
• Para publicar o curso, entre na sua lista 

de cursos onde pode continuar a editá-lo 
ou publicá-lo diretamente



• Rascunhos: as listagens não são publicamente visíveis e podem ser 
publicadas e/ou subsequentemente editadas.

• Publicadas: as listagens aparecem na plataforma pública.

• Concluídas: as listagens terminaram (ou seja, ocorreram no passado) 
mas ainda estão publicamente acessíveis na plataforma.

• Bloqueadas: as listagens foram bloqueadas pelos administradores.

Estado do corso



Adicionar sessões múltiplas

• Pode criar e visualizar sessões múltiplas dentro 
de um item de curso

• Estado do curso: opção de marcação, se a 
sessão estiver completamente lotada ou for 
cancelada

• As sessões múltiplas serão apresentadas no 
catálogo dos cursos e na vista detalhada dos 
cursos



Criar um curso: Contacto

Selecione no formulário o modo como quer
ser contactado(a)

• Por e-mail – indique o seu endereço de   e-
mail

• Através de pessoa de contacto (alguém da 
sua organização)

→ Certifique-se de que as Notificações estão
ativadas!



Gestão dos cursos 2. Os cursos da sua organização
podem ser encontrados aqui

1. Em Perfil
selecione “Cursos”

Pode visualizar e 
modificar todos os
cursos criados por 
membros das suas
organizações em Perfil
>> Cursos >> Os seus
cursos

Cursos em rascunho
(para publicar, clique em
“editar” e altere o estado
para “Publicado”)

Use “Duplicar” para copiar
um curso a fim de criar um 
curso semelhante. Em
seguida, pode modificar os
dados conforme pretender.

Use “Eliminar” para remover 
um curso que deixe de ser 
necessário. Não é possível
eliminar um curso que 
tenha avaliações.



Gestão dos cursos: Notificações

No seu Perfil, em “Gerir Notificações”, 
pode definir como e quando receber
notificações sobre os seus cursos. 



Oportunidades de 
Mobilidade

Oportunidades para o pessoal
escolar realizar missões de 
docência e observação em
contexto de trabalho numa

escola/organização de 
acolhimento no estrangeiro

www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/opportunities/
mobility.cfm

http://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/opportunities/mobility.cfm


Pode optar entre um modo de 
pesquisa simplificado e um modo 

de pesquisa avançado.

Pesquise por palavra-passe, tipo de 
oportunidade de mobilidade, 

língua, localização ou datas

Oportunidades de 
Mobilidade: pesquisa

So para membros
Atalho para
- Pesquisas guardadas
- Oportunidades de 
Mobilidade guardadas
- Adicionar uma nova 
OM

Pode pesquisar:
• Ofertas de oportunidades de mobilidade publicadas por 

organizações dispostas a atuar como instituições de 
acolhimento, ou 

• Pedidos de oportunidades de mobilidade publicadas por 
alguém que procure uma organização de acolhimento



Oportunidades de 
Mobilidade: vista detalhada

Sugestão! Conheça os
tipos de Oportunidades 
de Mobilidade nas
Perguntas Mais
Frequentes

1. Perfil da organização
2. Navegar usando os botões

Seguinte/Anterior

Só para utilizadores registados
3. Atalho para pesquisas e itens guardados
4. Adicionar aos favoritos
5. Contactar a organização
6. Seguir a organização
7. Comunicar um problema
8. Classificar e avaliar

http://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/about/faq.cfm


Criar uma Oportunidade de Mobilidade

Não se esqueça de começar por iniciar sessão
e adicionar uma organização ao seu perfil!

Entre em Adicionar uma oportunidade de 
mobilidade
• Na página das Oportunidades de 

Mobilidade
• Em Perfil >> Oportunidades de Mobilidade

>> Adicionar uma Oportunidade de  
Mobilidade

Sugestão! Se é um(a) professor(a) 
interessado(a) em participar num
período de mobilidade no estrangeiro, 
publique já o seu anúncio pessoal! 



Para mais informações sobre os tópicos seguintes, 
consulte as linhas de orientação em Catálogo de Cursos, 
uma vez que se aplicam as mesmas funcionalidades às
Oportunidades de Mobilidade:

• Formulário de candidatura

• Função do contacto

• Notificações

• Gestão das suas Oportunidades de Mobilidade



Pedido de Parceria Estratégica

Pesquisa de parceiros para escolas
e organizações europeias a fim de 

realizar projetos conjuntos 
destinados a melhorar os níveis e 

qualidade do ensino-aprendizagem

www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/opportunities/
partnerships.cfm

http://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/opportunities/partnerships.cfm


Parcerias Estratégicas: 
Pesquisa

Pode optar entre um modo de pesquisa
simplificado e um modo de pesquisa

avançado.

Pesquise por palavra-chave
tipo de organização,
o seu país ou datasSo para membros

Atalho para
- Pesquisas guardadas
- Parcerias estratégicas
guardadas
- Adicionar uma nova PE



Parcerias Estratégicas:
vista detalhada

1. Perfil da organização
2. Navegar usando os botões

Seguinte/Anterior

Só para utilizadores registados
3. Atalho para pesquisas e itens guardados
4. Adicionar aos favoritos
5. Contactar a organização
6. Seguir a organização
7. Comunicar um problema
8. Classificar e avaliar



Criar um pedido de Parceria Estratégica

Entre em Criar um pedido de Parceria
Estratégica
• Na página das Parcerias Estratégicas
• Em Perfil >> Parcerias Estratégicas

>> Criar um pedido de Parceria
Estratégica



Para mais informações sobre os tópicos seguintes, 
consulte as linhas de orientação em Catálogo de Cursos, 
uma vez que se aplicam as mesmas funcionalidades às
Parcerias Estratégicas:

• Formulário de candidatura

• Função do contacto

• Notificações

• Gestão das Parcerias Estratégicas



Material de apoio

Ferramentas Erasmus+:
• Perguntas mais frequentes (em 23 línguas)
• Termos e condições (em 23 línguas)
• Tutorial: Como selecionar um curso de formação 

de formadores no estrangeiro (em 23 línguas)
• Tutoriais em vídeo para utilizar as ferramentas

Programa Erasmus+:
• Sítio Web do Programa Erasmus+
• Publicação: Erasmus+ - Um guia prático para 

diretores escolares (em 6 línguas)
• Curso em linha: Oportunidades de financiamento

Erasmus+ para escolas na Teacher Academy 
(gratuito)

http://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/about/faq.cfm
http://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/opportunities/terms_and_conditions.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/resources/tutorials/how_to_select_a_teacher_traini.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities/video-tutorials.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/guide_for_school_leaders2.htm
https://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/erasmus-funding-opportunities-for-schools-2019-edition/home


Registe-se e adira já ao 
School Education Gateway!

www.schooleducationgateway.eu 

support@schooleducationgateway.eu

/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 pelo uso que possa ser dado às informações aqui contidas.

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

