
 
 

 

   

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BATALHA 

160301 

 

Agrupamento de Escolas da Batalha 

Programa Erasmus+ - N.º: 2020-1-PT01-KA102-077816 

AÇÃO-CHAVE 102 – Mobilidade de Formandos e Pessoal de Formação Profissional 
 

Prazos para Inscrição de Candidatos / Formandos 
 

Todos os alunos que frequentam, no ano letivo 2020-2021, o 2.º ou 3.º ano (11.º e 12.º anos) dos 
Cursos Profissionais no Agrupamento de Escolas da Batalha e que têm interesse em participar no 
programa de mobilidade, para efetuar estágio profissional no estrangeiro, devem cumprir 
rigorosamente os prazos de inscrição, mantendo-se atentos à agenda abaixo apresentada. 
 
- De 28 a 30 de setembro – O aluno deve solicitar aos serviços administrativos 
(secretariasec.batalha@gmail.com ),  através do seu email da escola, o formulário oficial de pré-  
inscrição no programa de mobilidades do Agrupamento de Escolas da Batalha; 
- De 1 a 8 de outubro – Preenchimento do formulário de pré-inscrição, elaboração do Curriculum 
Vitae em Português e Inglês, elaboração da Carta de Motivação; 
- Dia 9 de outubro – Entrega, nos Serviços Administrativos da escola, dos documentos oficiais 
(formulário de pré-inscrição, Curriculum Vitae em Português e Inglês, Carta de Motivação); 
- Dia 12 de outubro – Afixação, na escola sede do Agrupamento de Escolas da Batalha, da lista de 
alunos pré-inscritos para o Programa de Mobilidade, por ano e curso. 
- De 12 a 25 de outubro – Análise das candidaturas, eventual realização de entrevistas e seleção 
dos alunos; 
- Dia 29 de outubro – Afixação, na escola sede do Agrupamento de Escolas da Batalha, da lista de 
alunos selecionados para o Programa de Mobilidade, por ano e curso. 
- A partir de 30 de outubro, semanalmente/ mensalmente – Trabalho com os formandos 
selecionados com vista à preparação para a FCT em Irlanda, Ilhas Canárias, Eslovénia e Bilbao. 
 
 
Batalha, 21 de setembro de 2020 
 
 
O Coordenador do Projeto       A Direção do AEB 
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