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Programa ERASMUS + 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA A MOBILIDADE DE ALUNOS 

Projeto “JOYFUL SCHOOL“ 

 OBJETIVOS 

__________________________________________________________ 

A nossa escola encontra-se a participar no projecto “JOYFUL SCHOOL“ 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 Manisa, Turquia, de 23 a 27 março 2020, todos os 

alunos que se encontrem a frequentar o 5º, 6º,7º, 8º e 9º 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 em formato digital acessível na 

página da escola, devidamente preenchida, até ao dia 22 de janeiro. 

 
2.º CRITÉRIO - Os alunos que se inscrevem não devem ter participações/faltas disciplinares, ou 

qualquer outro registo de caráter disciplinar, no período anterior à mobilidade. 

 
 

3.º CRITÉRIO – Todos os alunos da escola podem candidatar-se à mobilidade. 
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4.º CRITÉRIO - Os alunos que se candidatem podem participar nas sessões de trabalho do clube 

Erasmus +, sendo para isso atribuída a seguinte pontuação: 

 
              0,5 ponto –  por sessão 

 
5.º CRITÉRIO - Os alunos devem participar nas atividades do projeto, sendo para isso atribuída a 

seguinte pontuação: 

        5 pontos -  Atividade 1 

        5 pontos - Atividade 2 

        5 pontos – Atividade 3 

 

6.º CRITÉRIO – Será atribuída a seguinte pontuação aos três primeiros lugares da Atividade 1: 

       1º selecionado – 10 pontos 

       2º selecionado – 8 pontos 

       3º selecionado – 6 pontos  

  

7.º CRITÉRIO - Será atribuída a seguinte pontuação à apresentação da Atividade 2: 

 
5 pontos –  apresentação muito boa 

4 a 4,5 pontos –  apresentação boa 

3 a 3,5 pontos –  apresentação satisfatória 

 

8.º CRITÉRIO - Será atribuída a seguinte pontuação à apresentação da Atividade 3: 

             5 pontos -  realização do trabalho e envio em tempo útil  

             3 pontos - realização do trabalho e envio excedendo o prazo 

          

 

 

 9.º CRITÉRIO- Será atribuída um ponto e meio (1,5) a quem nunca tenha usufruído de 

mobilidades Erasmus+ nos dois anos letivos anteriores. 

 

 



 
                                                                                                                                                                       

Rua de André Soares - 4715-002 BRAGA  - Telef. 253214430 * Fax: 253615094  e-mail: aeas@eb23andresoares.com 

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: Dar prioridade aos alunos do 9º ano. 

2.º CRITÉRIO: Data de receção da ficha de inscrição. 

 

EB 23 André Soares, 06 de janeiro de 2020, 

 

Os coordenadores do projeto, 

 

Maria Esperança Fernandes e Vítor Martins. 

 

 

 

 

 

 

 

   


