CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA A MOBILIDADE DE ALUNOS
Projeto “GOT POLLUTION? BE THE SOLUTION!...RECYCLE.”
Programa ERASMUS +
OBJETIVOS
__________________________________________________________
A

nossa escola encontra-se

a participar no

projecto

“GOT POLLUTION? BE

THE

SOLUTION!...RECYCLE.”, no âmbito do Programa Erasmus+.
O Programa Erasmus+ constitui o programa da União Europeia adotado nos domínios da
educação, da formação, da juventude e do desporto para o período 2014-2020.
O Programa tem como objetivo reforçar as oportunidades de cooperação e mobilidade junto dos
Países Parceiros, assim como o incentivo de atividades de aprendizagem não formal destinadas a
melhorar as capacidades e as competências dos jovens e, consequentemente, reforçar a sua
cidadania ativa.
DESTINATÁRIOS
Poderão inscrever-se na mobilidade/viagem a Izmir, Turquia, de 11 a 17 março, todos os alunos
que se encontrem a frequentar o 6º,7º e 8º anos de escolaridade.
CRITÉRIOS
Desta forma, e para a seleção dos alunos que participarão na viagem à Turquia, foram elaborados
os seguintes critérios:
1.º CRITÉRIO - Os alunos devem apresentar a ficha de inscrição, devidamente preenchida, até ao
dia 15 de dezembro, aos coordenadores do projeto Prof.ª Esperança Fernandes ou ao Prof. Vítor
Martins.
2.º CRITÉRIO - Os alunos que se inscrevem não devem ter participações/faltas disciplinares, ou
qualquer outro registo de caráter disciplinar, ou no período anterior à mobilidade.
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3.º CRITÉRIO - Os alunos que se inscrevem devem ter disponibilidade e condições para acolher
um, provenientes das escolas estrangeiras parceiras no projeto, aquando da visita destes a
Portugal sendo, para o efeito, atribuída a seguinte pontuação:
5 pontos – 1 aluno
4.º CRITÉRIO - A média, arredondada às décimas, dos resultados académicos obtidos no período
anterior à mobilidade (1º período) será convertida em pontos:
Por exemplo: média académica igual 4,4 (4,37 média do 1º período) será convertida em 4,4
pontos.

5.º CRITÉRIO - Será atribuída a seguinte pontuação aos resultados académicos obtidos na
disciplina de Inglês no período anterior à mobilidade - 1º período:
5 pontos – nível 5
4 pontos – nível 4
3 pontos – nível 3

6.º CRITÉRIO - Será atribuída a seguinte pontuação aos alunos inscritos nos seguintes clubes e
projetos:
5 pontos – Pertencer ao conselho do Eco-escola
5 pontos – Limpeza do rio Este 2017
5 pontos – Campanha de troca de livros
5 pontos – Brigada Eco-escola
5 pontos – Reflorestar Braga 2017
5 pontos – Participação formação de Fusing Plastic do projeto “GOT POLLUTION? BE THE
SOLUTION!...RECYCLE.”
5 pontos – Participação nos “Jovens Repórteres” - Escrita de artigo publicado
5 pontos - Participação nos “Jovens Repórteres” – Foto Reportagem publicada
5 pontos – Participação na Conferência Hands-on Science
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7.º CRITÉRIO - Será atribuída a seguinte pontuação aos alunos que participarem com trabalhos
e/ou nas atividades relacionadas diretamente com o projeto “GOT POLLUTION? BE THE
SOLUTION!...RECYCLE.”
5 pontos: Participação na atividade dos “Jovens Repórteres”

ENTREVISTAS

5 pontos: Participação na Escrita de um conto ambiental
5 pontos: Participação na Escrita de Slogans sobre ambiente

SELEÇÃO
A seleção dos alunos que participarão nas mobilidades resulta da soma do total de pontos obtidos
nos critérios anteriores.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Os critérios de desempate são os seguintes:
1.º CRITÉRIO: Nota mais elevada obtida no critério n.º 5
2.º CRITÉRIO: Média mais elevada obtida no critério n.º 4, sem arredondamento
3.º CRITÉRIO: Pontuação máxima obtida no critério n.º3
4.º CRITÉRIO: Data de receção da ficha de inscrição.

Nota – Caso não haja candidatos à mobilidade poderão candidatar-se alunos que tenham já
participado nas mobilidades anteriores.

EB 23 André Soares, 04 de dezembro de 2017,
A coordenadora do projeto,

Maria Esperança Fernandes
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