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Est6gios europeus para futuros pr9tessores
Candidaturas ate 29 de Janeiro de 20101:

Sabia que os estudantes universit6rios (futuros profess ores) podem fazer
a ponte entre os dois programas sectoriais ERASMUSe COMENIUS? E
que, inclusivamente, podem ter uma experiencia profissional numa
escola europeia?

programa Sectorial Comenius

0 programa COMENIUSvisa melhorar a qualidade e refor<;ar a dimensao europeia da
educa<;ao, des de 0 ensino pre-escolar ate ao secundario, bem como dos
estabelecimentos e organiza<;6es que oferecem esses mesmos nfveis de ensino, de modo a
atingir todos os intervenientes e agentes da adividade educativa.

No ambito dos seus objedivos operacionais, designadamente, melhorar em termos
qualitativos e aumentar em termos quantitativos a mobilidade de alunos e de pessoal
educativo nos diferentes Estados-membros da Uniao Europeia, enquadra-se a ac<;ao em
questao:

Assistentes Comenius

0 objectivo desta ac<;ao e proporcionar aos futuros profess ores a oportunidade de
obterem uma melhor percep<;ao da dimensao europeia no processo ensino-aprendizagem,
de aumentarem os seus conhecimentos ao nfvel das Ifnguas estrangeiras, dos outros pafses

europeus e dos respectivos sistemas educativos, bem como de aperfei<;oarem ..as suas
competencias para 0 ensino.

A quem se dirige esta ac~ao?. futuros professores que tenham conclufdo a sua habilita<;ao profissional para a
docencia, mas que nunca tenham exercido esta adividade
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-. .-- estudantes do ensino superior que tenham completado, no minimo, dois onos de
estudos que confiram habilito<:;:6espara a docencia

0 que faz urn Assistente?
. ensina a(s) suo(s) disciplina(s)

. tem oportunidade de leccionar a lingua materna, divulgar a sua cultura

. enriquece os seus conhecimentos de linguas estrangeiras

. melhora as suas competencias pedag6gicas

. produz materiais e instrumentos para a sua pratica lectiva

. refor<:;:aa qualidade e a dimensao europeia do ensino e da escola

. cria la<;os para futuros projectos/mobilidades

Urn perlodo de Assistencia numa escola europeia
. pode ocorrer entre 1 de Agosto de 2010 e 31 de Julho de 2011
. pode durar entre 13 a 45 semanas numa escola europeia
. pode abranger ate 6 semanas de prepara<;ao linguistica no pais de acolhimento
. inclui financiamento de despesas de subsistencia, de viagem e outras

Corno se candidata? 0 futuro professor devera
. visitar a pagina da Agencia Nacional PROALV em www.proalv.pt. contactar-nos atraves de:

Equipa Cornenius Mobilidades
scaneira@proalv.pt, vcaeiro@proalv.pt ou jsantos@proalv.pt
Agencia Nacional para a GestCio do Pr6grama Aprendizagem ao Longo da Vida
Av. Infante Santo, n°2 - Piso4
1350-178 LlSBOA
Tel: 21 394 47 36/1

>.

~

~
DG Educ.~ao e Culturn

'8 '---


