
                                            

 

Programa ERASMUS+ 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA A MOBILIDADE DE ALUNOS 

Group Activits 

Projeto nº 2021-1-PT01-KA121-SCH-000006249 

Mobilidades: Letónia (fevereiro de 2023) 

1- OBJETIVOS: 

- Reforçar as competências essenciais e transversais, nomeadamente a aprendizagem de línguas 

estrangeiras e os conhecimentos acerca da Europa, das suas instituições e de partilha dos valores 

comuns.  

- Desenvolver valores como a cidadania, a criatividade, a responsabilidade, a autonomia, a 

solidariedade e o respeito pela diferença. Estas competências transversais, bem como o conhecimento 

de outros países, a capacidade de interagir e trabalhar com pessoas de diferentes culturas, a 

adaptabilidade, a proficiência em línguas estrangeiras e as habilidades de comunicação são cada vez 

mais valorizadas. 

 

2- DESTINATÁRIOS: Alunos que se encontrem a frequentar os 11º e 12º anos do Ensino Secundário – 

Cursos Científico Humanísticos, no presente ano letivo (2022/2023). 

 

3- NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10 alunos  

 

4- CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

Para que sejam elegíveis para realizar o estágio transnacional os alunos deverão reunir um conjunto 

de condições: 

a) não ter no seu registo medidas disciplinares sancionatórias (repreensões registadas e suspensões); 

b) ter procedido ao preenchimento dos dados da ficha de inscrição, na integra e corretamente. 

c) os alunos inscritos devem ter disponibilidade para acolher um participante, proveniente da escola 

da Letónia parceira no projeto, aquando da visita destes a Portugal em abril de 2023. 

 

 

 

 



3 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

1.º CRITÉRIO – Comportamento (Reunião de avaliação do Período anterior) - será atribuída a seguinte 

pontuação: 

Insatisfatório: 0 pontos 

Satisfatório: 5 pontos  

Bom: 10 pontos 

Muito bom: 15 pontos 

 

2.º CRITÉRIO – Alunos beneficiários da ASE - será atribuída a seguinte pontuação: 

10 pontos: Aluno com Escalão A. 

5 pontos: Aluno com escalão B e C 

 

3.º CRITÉRIO – Motivação (de 0 a 20 pontos) 

Avaliação da resposta à questão “Porque está interessado/a em participar nestas mobilidades ao 

estrangeiro? da Ficha de inscrição, tendo em conta a estrutura lógica do discurso e correção linguística 

(Itens necessários à resposta: competências pessoais; objetivo da candidatura; argumentação para 

aceitação da candidatura) - será atribuída a seguinte pontuação: 

Insatisfatório: 0 pontos 

Satisfatório: 5 pontos  

Bom: 10 pontos 

Muito bom: 15 pontos 

 

4.º CRITÉRIO - Domínio da Língua Inglesa. Será atribuída a seguinte pontuação: 

Insatisfatório: 0 pontos 

Satisfatório: 5 pontos  

Bom: 10 pontos 

Muito bom: 15 pontos 

 

5.º CRITÉRIO – Mérito pessoal revelado durante a participação em mobilidade Erasmus+: 

Insatisfatório: (-) 2 ponto 

Satisfatório: 0 pontos  

Bom: 1 ponto 

Muito bom: 1,5 pontos 

 

 



PARTICIPANTES EFETIVOS: 

Participarão nas duas mobilidades os 10 alunos que obtiverem as melhores classificações resultantes 

da aplicação das ponderações apresentadas nos critérios anteriores. 

 

PARTICIPANTES SUPLENTES: 

Serão selecionados sucessivamente por ordem os melhores alunos seguintes aos selecionados para 

participantes efetivos. 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Os critérios de desempate são os seguintes: 

1.º CRITÉRIO: Aluno apoiado pelo ASE. 

2.º CRITÉRIO: Alunos que nunca tenham usufruído de mobilidades Erasmus+. 

 

Motivos de exclusão: 

- Não cumprimento dos prazos, dos critérios e das normas estabelecidas. 

 


