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• do poder dos jogos; gamificação na 

educação; usando mecanismos de 

jogo para fixar o sistema de avaliação 

e motivar os alunos 

• Da melhoria dos materiais educativos 

padrão com processos criativos e de 

“design thinking” - o que é “design 

thinking” e quando usá-lo; pensar fora 

da caixa - métodos criativos 

• Da criação de atividades de narrativa 

digital - introdução à narrativa e con-

strução de narrativas como um estilo 

de ensino e aprendizagem; criação de 

atividades de narração digital 

• De redes sociais para o ensino 

• Da compreensão da sala de aula inver-

tida. Atividades práticas para aulas ex-

tracurriculares de sala de aula invertida 

• De visitas de estudo a uma escola de 

ensino básico para demonstração do 

uso de tecnologias emergentes: Reali-

dade Aumentada, Realidade Virtual, 

códigos QR. Aprenderfazendo. 

Curso 2 

“Diversity management for schools and organiza-

tions” (Grupo 2). Este curso está desenhado para 

membro de gestão da escola. O curso tem com foco: 

• dominar práticas de gestão eficazes e modernizar 

o processo de aprendizagem. 

• aumentar a motivação do pessoal docente e não 

docente para o desenvolvimento contínuo e um 

trabalho mais eficaz através da gestão dos recur-

sos de maneira eficaz e eficiente. 

• autonomia e auto-regulação. 

• compromisso, cooperação e diálogo social entre 

todos os envolvidos no processo de educação e 

formação. 

• satisfação com o processo de aprendizagem. 

• liderança e uma clara atribuição de responsabi-

lidades para atingir os objetivos. 



Projeto Erasmus+ KA1 - START AT SCHOOL 

O Projeto Erasmus+ KA1, “Start at 

School”, surge no âmbito do trabalho 

que o Agrupamento tem vindo a de-

senvolver com o intuito de melhorar 

as práticas educativas nele imple-

mentadas e visa, simultaneamente, 

melhorar a qualificação dos profes-

sores participantes através dos cur-

sos estruturados durante a mobilida-

de. 

O projeto tem a duração de 2 anos. 

Iniciou-se em setembro de 2020 com 

a apresentação à comunidade esco-

lar e termina em agosto de 2022. 

Os objetivos deste projeto e os objetivos pedagó-

gicos dos cursos são: 

• Adquirir e melhorar as competências digitais dos 

participantes 

• Incrementar a influência dos docentes na atualiza-

ção e na formação 

• Desenvolver competências de avaliação utilizando 

as tecnologias 

• Promover a formação internacional de docentes do 

Agrupamento 

• Melhorar as competências dos docentes em línguas 

estrangeiras 

• Promover o intercâmbio e as boas práticas entre 

escolas 

• Aumentar a motivação, autoconfiança e satisfação 

pessoal e profissional 

• Contribuir para a internacionalização do Agrupa-

mento 

Os cursos foram desenvolvidos para 

professores que desejam transformar 

o seu estilo de ensino, aprimorando 

novos métodos e habilidades de en-

sino inovadoras. 

Curso 1 

“Digital communication and using ICT 

tools in teaching” (Grupo 1). Este curso 

tem como objetivo adquirir conhecimento 

teórico e prático para digitalizar o pro-

cesso de aprendizagem através:  

• Da introdução ao quadro branco inte-

rativo, ecrãs interativos, mesas intera-

tivas e outras ferramentas interativas. 

• De plataformas online acessíveis, apli-

catções de software educacionais, 

recursos de ensino digitais e recursos 

de e-learning que podem ser integra-

dos no processo de aprendizagem. 

• Do domínio do uso de equipamentos, 

softwares e produtos acabados base-

ados no software. 

• Do desenvolvimento de competências 

pedagógicas e digitais. 

Descrição 
do projeto 

Descrição 
dos cursos 


