Carta de Compromisso
Nós, abaixo assinados, declaramos que estamos a trabalhar para a implementação do Padrão das
Escolas Elos durante os próximos anos.
Reconhecemos que a adesão ao projecto europeu Elos exige que a nossa escola1 faça progressos no
sentido de:
• Incluir uma Orientação Europeia e Internacional (OEI) numa série de aulas e através de
actividades no exterior, para que os alunos possam desenvolver gradualmente Competências
Europeias durante a sua carreira escolar (conhecimentos, habilidades e atitudes que os alunos
precisam para o seu futuro enquanto “cidadãos Europeus (e internacionais)”); utilizando
produtos desenvolvidos conjuntamente, tais como o Portefólio do aluno e outros instrumentos
de apoio à aprendizagem e avaliação da OEI (Indicador Processo Educativo / Ambiente de
Aprendizagem).
• Esforçar-se para incorporar os objectivos Elos no currículo escolar e na política da escola de
modo a garantir coerência e sustentabilidade (Indicador Currículo e Política Escolar).
• Reforçar as capacidades internas da instituição para alcançar estas metas (por exemplo,
facilitando algo como uma “Equipa / Coordenador Elos da Escola” para desenvolver planos e
materiais lectivos; permitir que o pessoal docente assista a eventos europeus Elos e cursos de
formação) (Indicador Competências de Pessoal e Capacidade Institucional).
• Envolver-se em actividades estruturais de intercâmbio internacional com escolas / faculdades
parceiras internacionais e – no caso de tal se aplicar – com outras organizações no
estrangeiro (Indicador Cooperação Internacional).
• Participar no acompanhamento geral e actividades de avaliação aos níveis escolar, nacional e
internacional, e noutros estudos relevantes (quando solicitado) (Indicador Garantia de
Qualidade).
A nossa escola também vai trabalhar em colaboração a nível nacional / regional com a rede de escolas
Elos e com o Comité de Acompanhamento Elos.
O Anexo 1 da presente Carta de Compromisso lista os resultados de uma auto-avaliação que
demonstra que já satisfazemos o Padrão das Escolas Elos de várias maneiras.
Estamos cientes de que, após três anos, a nossa escola terá que provar que tem feito progressos
consideráveis para cumprir o Padrão das Escolas Elos, a fim de receber o Certificado oficial de Escola
Elos. A nossa escola participará em actividades de acompanhamento geral e avaliação relacionadas
com a implementação do Padrão das Escolas Elos.
Após a aprovação da presente Carta de Compromisso por parte do coordenador nacional, a nossa
escola terá o direito de indicar o nosso estatuto de entrada no projecto Elos através da utilização do
logótipo da Escola Elos (ver cabeçalho) nos documentos da escola. Vamos publicitar a nossa filiação
ao Elos, tanto quanto possível. 2
Nome da Escola:
Endereço:
Nome e título da pessoa que pode assinar oficialmente pela escola:
Data:
Assinatura:
A nossa escola aponta como pessoa de contacto para o Elos a seguinte pessoa:
Nome:
E-mail:
Compromisso aprovado pelo coordenador nacional e/ou o coordenador europeu
Nome:
Data:
Assinatura:
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A palavra ‘escola’ refere-se tanto a escolas como a universidades.
Com o apoio do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da União Europeia

Esta publicação reflecte as visões apenas dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada pelo uso que
possa vir a ser feito da informação aqui contida.

