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AGÊNCIA NACIONAL PROALV 
 
A Agência Nacional para a Gestão do Programa Aprendizagem ao Longo 

Vida é uma estrutura de missão criada para assegurar a gestão do Programa 

Aprendizagem ao Longo Vida, cujo objetivo é contribuir para o desenvolvi-

mento da União Europeia enquanto sociedade avançada baseada no conheci-

mento, uma sociedade que se pretende mais qualificada, justa e competitiva, 

mais tolerante e com maior consciência intercultural. 

Em prol do processo de Integração Europeia e intervindo nos domínios da 

Educação, da Formação Profissional e do Ensino Superior, a AN PROALV 

assume-se como um fundamental instrumento ao serviço do Estado Portu-

guês, promovendo e investindo na mobilidade de pessoas e em parcerias e 

projetos de cooperação transnacional. 

O Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida será executado durante o 

período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 

2013. 
 
Para mais informações, consulte a página da NA PROALV em: http://

www.proalv.pt/ 

 

BOLSAS DE FORMAÇÃO CONTÍNUA 
Quem se pode candidatar? 
►pessoal docente e não docente ligado à educação escolar, de todos os 

níveis de ensino, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário ; 

►formadores de professores. 
 
Objetivos do programa sectorial COMENIUS? 

A Ação Bolsas de Formação Contínua do programa sectorial Comenius 

tem como 

objetivo possibilitar a mobilidade transnacional de profissionais ligados à 
Educação para participação em atividades de formação contínua que decor-
ram noutros países envolvidos no Programa de Aprendizagem ao Longo da 
Vida. Visa, assim, 
contribuir para a melhoria da qualidade da educação escolar, reforçando a 
dimensão europeia da formação de professores e de pessoal não docente 
ligado à educação escolar. 
 
 
Quem formaliza a candidatura? 
Trata-se de uma candidatura individual, que necessita da aprovação da  

instituição, caso o candidato se encontre colocado/ empregado. 
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Como escolher uma atividade de formação? 
 

A atividade de formação escolhida deverá estar relacionada com a 

atividade profissional do candidato e com as suas 

necessidades específicas de formação, em qualquer um dos aspetos da 

educação escolar (práticas letivas ou não letivas, gestão escolar, siste-

ma educativo, etc.) 

A atividade de formação pode assumir várias tipologias, desde que 

fique claramente demonstrado que a mesma irá contribuir para a 

melhoria das competências profissionais do candidato e do trabalho 
que desenvolve na sua instituição: 
 
► Cursos estruturados, retirados da Base de Dados de Formação 

COMENIUS-Grundtvig Training Database ou extra-BD; 

► Job-shadowing/estágios práticos; 

 

► Participação em confe- rências, seminários ou workshops euro-
peus. 

 

 
O processo de candidatura… 
 
► Consultar a Base de dados Comenius, com vista à seleção de um 

curso, tendo em conta as necessidades de for- mação do candidato, 

os seus interesses, o local onde pretende frequen- tar o curso, a 

língua do curso e os seus conteú- 

dos. ( http://ec.europa.eu/ education/ trainingdatabase/ search.cfm ) 

 

► Proceder à pré- inscrição no curso selecionado, junto do  

organizador do mesmo. 

 
► Fazer o download e preencher o formulário de candidatura 

PROALV “Bolsas Individuais de Formação Contínua”. Este formulá-
rio deve ser preenchido integralmente, expondo as motivações 
do candidato, as suas pretensões e as 

suas expectativas no que respeita à frequência da formação 

escolhida. 

 
► Submeter eletronicamente o formulário e enviar uma cópia 

impressa do mesmo à Agencia Nacional, devidamente assinada 
pelo candidato e a instituição empregadora. 

NOME  DA  EMP RESA  Como Apresentar uma Candidatura  
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NOME  DA  EMP RESA  

Uma Experiência Pessoal…          Programa da Formação 
 

 

 

A formação realizou-se em Malta, de 20 a 31 de Agosto, tendo ficado a sua organização 

e dinamização  a cargo da Link School of English. Para mais informações, consultar 

www.linkenglishschool.com 

 
O principal objetivo deste curso foi a atualização e a melhoria da competência docente do 
professor de inglês como língua estrangeira, no âmbito do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as línguas. 
 
As atividades desenvolvidas foram de variada natureza, passando pelas aulas expositivas, às 

aulas práticas de troca de experiências, visitas culturais, excursões, entre outras (ver pro-

grama da formação acima). 
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O programa foi repartido em três áreas principais: 

 
►Atualização de conhecimentos da língua inglesa; 
 
►Didática e planificação pedagógicas do Inglês como língua estran-
geira; 
 
►Visão atualizada de Malta, do seu bilinguismo, da sua  
cultura e civilização. 
 

Estas temáticas foram trabalhadas em sala de aula, durante todas as 

manhãs do curso. 
 

Por outro lado, foi também organizado um vasto programa cultural 

que ocupou algumas tardes do curso (visitas a museus, passeios e 

excursões) de forma a que os participantes pudessem ter uma visão 

o mais completa possível da realidade social e cultural de Malta. 

NOME  DA  EMP RESA  

Uma Experiência Pessoal…          Programa da Formação 

Agrupamento de Escolas 

Professor Abel Salazar 
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Objetivos do Curso: Com este curso, pretendia-se que os  

participantes: 
 
►refletissem sobre a sua atividade docente e sobre os diferentes  
aspetos que a aprendizagem de uma língua estrangeira abarca; 
 
►ampliassem as suas competências no âmbito específico da  
metodologia de EFL; 

 
►melhorassem a sua competência linguística em inglês 
 
►adquirissem uma visão atualizada de Malta e do seu panorama  
sociocultural. 
 
 
 

Os Professores Participantes: 

 

Participaram no curso professores de inglês europeus de variadas 

 nacionalidades: 
 
►Rússia (1)  
►Polónia (2) 
►Portugal (1)   
►Espanha (7)  
►Letónia (1) 
 
 

http://www.proalv.pt
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NOME  DA  EMP RESA  

Uma Experiência Pessoal…          O Curso em Fotografias  

 

www.proalv.pt 

Agrupamento de Escolas Abel 

Salazar 

Blue Grotto, Malta Bue Lagoon, Comino 

Gozo, Malta Mdina, Malta 

St. Julian’s, Malta Malta by night 

Link School of English 
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