
SchoolEducationGateway 
Plataforma digital europeia para a educação escolar 

 

 

Disponível em 23 línguas europeias, o School Education Gateway é uma porta de 

entrada única para professores, diretores de escola, decisores políticos, 

especialistas e outros profissionais na área da educação escolar. Junte-se a nós 

ainda hoje e mantenha-se informado sobre as políticas europeias e as ações 

pensadas para as escolas! 
 
 

Últimas 

notícias 
Novas perspetivas sobre as políticas e as práticas 

educativas escolares na Europa: novos artigos, 

um calendário de eventos e uma coleção de Boas 

Práticas em sala de aula dos projetos europeus. 

Pontos de vista 
 

 

Opiniões e ideias de especialistas sobre a educação 

escolar através de artigos e entrevistas. Pode 

também participar em pequenos inquéritos 

regulares sobre temas interessantes e fazer valer a 

sua opinião! 

 
 

 

 

 

Recursos 
 

Publicações para se manter informado, tutoriais e 

materiais didáticos prontos a utilizar, da Europa 

diretamente para a sua sala de aula! Descubra ainda 

como é que o Kit de ferramentas europeu para as 

escolas pode ajudar a sua escola a promover um 

ensino inclusivo e a combater o abandono escolar 

precoce, ou outros recursos temáticos, como boas 

práticas e linhas orientadoras para uma 

aprendizagem empreendedora. 

Páginas temáticas 
 

Explore o conteúdo através das seis prioridades 

chave da UE em matéria de educação escolar: 

Competências de base; Cidadania; Educação e 

cuidados na infância; Aprendizagem de línguas; 

Combate ao abandono escolar precoce; Professores 

e Ensino. Registe-se e partilhe as suas ideias em 

espaços de cooperação dedicados. 

 
 

 
 

www.schooleducationgateway.eu 
 
 

  

EUErasmusPlusProgramme #EdGateway / @EUErasmusPlus schoolgateway 

 

 

 
O School Education Gateway é uma iniciativa da União Europeia e é financiado pelo Erasmus+, o 

programa europeu para a Educação, Formação, Juventude e Desporto. Nem as instituições nem os 

organismos da União Europeia, nem tão pouco qualquer outra pessoa em sua representação, serão 

responsabilizados pela utilização que possa ser feita das informações aqui contidas. 

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.facebook.eu/EUErasmusPlusProgramme
https://twitter.com/hashtag/EdGateway
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://www.youtube.com/user/schoolgateway
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      Academia dos Professores 
 

 

A Academia dos Professores permite aos professores descobrir um vasto leque de oportunidades de 

formação e recursos para a sua sala de aula. Contempla um catálogo central de cursos com informações 

sobre cursos em contexto presencial, da responsabilidade de organizações independentes, cursos 

gratuitos em linha do portal School Education Gateway, e uma seleção de materiais didáticos 

desenvolvidos pelos professores eTwinning, instituições da UE e outros projetos financiados pela UE. 

 
 

 

 

Materiais didáticos 

 
Recursos desenvolvidos por 

professores eTwinning, instituições 

da UE e outros projetos financiados 

pela UE 

 

www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy 

 

Oportunidades Erasmus+ 
As escolas da Europa podem beneficiar das oportunidades de financiamento fornecidas pelo Programa 

Erasmus+ da Comissão Europeia, nomeadamente no apoio a cursos de formação e a atividades de 

desenvolvimento profissional dos professores ou na participação em parcerias de projetos. Descubra as três 

ferramentas que o School Education Gateway oferece às escolas para estas prepararem as suas 

candidaturas ao Erasmus+! 

 

 

Para “Ação-chave 1 – 
Mobilidade individual na aprendizagem” 

 
• Catálogo de Cursos para encontrar cursos de 

formação para professores no estrangeiro (parte da 

Academia dos Professores). 

• Oportunidades de mobilidade: ofertas de atividades 

docentes e de observação em contexto de trabalho 

("job shadowing") no estrangeiro 

Para “Ação-chave 2 – 
Parcerias estratégicas” 

 
• Ferramenta de pesquisa de 

parcerias estratégicas para efetuar 

pedidos e pesquisas de parceiros 

para projetos de cooperação 

relacionados com a escola 

 

www.schooleducationgateway.eu/erasmusplus 
 

 

 
 

 

Catálogo de cursos 

 

Cursos em linha 

 
Desenvolvimento 

profissional 

gratuito em linha 

 

Cursos presenciais 

 
Cursos de formação de 

professores no estrangeiro 

(é possível financiamento 

Erasmus+) 

http://www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy
http://www.schooleducationgateway.eu/erasmusplus

