CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA A MOBILIDADE DE ALUNOS
ERASMUS + 2020-2021 - “Summer 2050-Getting there together”
KA229- 2020-1-SE01-KA229-078003_3

Programa ERASMUS +
Mobilidade a Espanha (SAN ÁLVARO - Córdoba) - 2020
OBJETIVOS
• Aumentar as competências-chave nos alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, das três
escolas parceiras, na área do Desenvolvimento e Sustentabilidade,
• Criar uma rede de escolas para a confrontação de ideias, práticas educativas no sentido de melhorar os
resultados escolares e a qualidade da educação;
• Aumentar a motivação para aprender línguas estrangeiras;
• Desenvolver a competência dos professores em contextos educativos europeus variados;
• Desenvolver competências de trabalho em equipa e de organização pessoal, comunicação;
• Aumentar a utilização das TIC no processo de aprendizagem;
• Desenvolver competências sociais, especialmente a tolerância por outras culturas e abordagens de
sustentabilidade e o empreendedorismo;
• Preparar os alunos para eventuais cenários de mobilidade para outros países e outros contextos europeus;
• Contribuir para que os alunos sejam pessoas ativas na comunidade, conscientes da importância da Educação
ambiental no quotidiano quer local quer globalmente;
• Permitir aos alunos a troca de experiências com diferentes contextos europeus no sentido de se tornarem agentes
locais de mudança.

DESTINATÁRIOS
Alunos que se encontrem a frequentar o 11º ou 12º ano de escolaridade, no presente ano letivo (2021/2022).

CRITÉRIOS
1.º CRITÉRIO – Os alunos têm de estar inscritos como membros do Projeto Erasmus+, até 17 de dezembro de 2021.
2.º CRITÉRIO – Só serão admitidos alunos sem participações/faltas disciplinares, ou qualquer outro registo de
carácter disciplinar no Agrupamento.
3.º CRITÉRIO - Os alunos inscritos devem ter disponibilidade para acolher / acompanhar um participante, proveniente
das escolas estrangeiras parceiras no projeto, aquando da visita destes a Portugal em março de 2022.
4.º CRITÉRIO – Os alunos inscritos devem ter participação ativa no projeto, desenvolvendo trabalhos propostos de
índole diversa conducentes à temática em estudo.
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Os trabalhos a realizar para a segunda mobilidade incluem:
•

a produção de uma proposta de atividade a desenvolver aquando da receção dos alunos em Fafe

(1)

Os trabalhos serão avaliados, numa escala de 0 a 20 valores, segundo a seguinte tabela de critérios:
35% Atividade relevante que demonstra domínio de conceitos (1)
30% articulação entre a atividade proposta e o Projeto (1)
30% Originalidade/criatividade da atividade (1)

O trabalho individual dos alunos será avaliado pela equipa coordenadora do Projeto.
5.º CRITÉRIO – Ter realizado a atividade na atividade “O Projeto Erasmus + é…” através do Flipgrid. (2)
6.º CRITÉRIO – Classificação no final do 1º período de 2021/22 a inglês.
7.º CRITÉRIO – Ordem cronológica de inscrição.

SELEÇÃO
PARTICIPANTES EFETIVOS:
Participarão nas mobilidades os 7 alunos que obtiverem as melhores classificações resultantes da aplicação das
ponderações apresentadas nos critérios anteriores.
PARTICIPANTES SUPLENTES:
Serão selecionados sucessivamente os 3 melhores alunos seguintes aos selecionados para participantes efetivos.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Os critérios de desempate são os seguintes:
1.º CRITÉRIO: Alunos beneficiários da ASE.
2.º CRITÉRIO: Alunos que estejam a frequentar o 12º ano terão prioridade.
3.º CRITÉRIO: Nota mais elevada obtida no critério n.º 4
4.º CRITÉRIO: Média mais elevada obtida no critério n.º 5

Motivos de exclusão:
- Não cumprimento dos prazos, dos critérios e das normas estabelecidas.
A Equipa do Projeto Erasmus
Sandra Oliveira, Antonieta Costa, Rui Freitas
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