
Agrupamento de Escolas José Estêvão 

Critérios de seleção dos participantes nas 
mobilidades do Projeto Erasmus+ KA1 

START AT SCHOOL – PROJETO Nº 2020-1-PT01-KA101-078272 

 

   
 

 

  



I - Âmbito do Projeto 

O Projeto Erasmus+ KA1, “Start at School”, surge no âmbito do trabalho que o Agrupamento tem 

vindo a desenvolver com o intuito de melhorar as práticas educativas nele implementadas e visa, 

simultaneamente, melhorar a qualificação dos professores participantes através dos cursos 

estruturados durante a mobilidade. 

 

II-A - Objetivos Gerais 

1. Adquirir e melhorar as competências digitais dos participantes 

2. Incrementar a influência dos docentes na atualização e na formação 

3. Desenvolver competências de avaliação utilizando as tecnologias  

4. Promover a formação internacional de docentes do Agrupamento 

5. Melhorar as competências dos docentes em línguas estrangeiras 

6. Promover o intercâmbio e as boas práticas entre escolas 

7. Aumentar a motivação, autoconfiança e satisfação pessoal e profissional 

8. Contribuir para a internacionalização do Agrupamento 

 

III – Duração/Calendário do Projeto 

O projeto tem a duração de 2 anos. Inicia-se em setembro de 2020 com a apresentação à 

comunidade escolar e termina em agosto de 2022 com a redação do relatório final. As mobilidades 

previstas realizam-se de acordo com o calendário apresentado. 

Data Prevista Mobilidade 

10 de janeiro 2022 Curso de formação 1 

24 de janeiro 2022 Curso de formação 2 

 

V – Modalidades de participação, número, candidatura e critérios de seleção dos participantes 

Modalidade de 
participação 

Número de 
participantes 

Candidatura às 
mobilidades 

Critérios de seleção dos 
participantes 

Curso de 
formação 1 – 
Digital 
communication 
and using ICT 
tools in teaching 

10 docentes -  
Docentes 
Coordenadores dos 
órgãos de gestão 
intermédia 
Membros da 
direção do 
Agrupamento 

https://forms.offic

e.com/r/vLWuGY

VQ8E 

✓ Ser docente em funções no 
AEJE 

✓ Experiência em cargos de 
gestão e gestão intermédia 

✓ Experiência na participação 
em projetos Erasmus 

✓ Dominar, pelo menos, uma 
língua estrangeira com 
utilizador independente 

Curso de 
formação 2 – 
Diversity 
management for 

10 docentes -  
Docentes 

https://forms.offic

e.com/r/vLWuGY

VQ8E 

✓ Ser docente em funções no 
AEJE 

✓ Experiência em cargos de 
gestão e gestão intermédia 

https://forms.office.com/r/vLWuGYVQ8E
https://forms.office.com/r/vLWuGYVQ8E
https://forms.office.com/r/vLWuGYVQ8E
https://forms.office.com/r/vLWuGYVQ8E
https://forms.office.com/r/vLWuGYVQ8E
https://forms.office.com/r/vLWuGYVQ8E


schools and 
organizations 

Coordenadores dos 
órgãos de gestão 
intermédia 
Membros da 
direção do 
Agrupamento 

✓ Experiência na participação 
em projetos Erasmus 

✓ Dominar, pelo menos, uma 
língua estrangeira com 
utilizador independente 

 

 


