
 

 Projeto Erasmus+ KA2, KA229-1C8786D5-EN             

Seleção dos candidatos à 3ª Mobilidade  

(22 a 26 de maio 2022) Scuola Secondaria di Primo 

Grado "G. Carducci", Bagheria, Itália 

 

Procedimentos: 

 

1. De 21 a 29 de março de 2022, serão desenvolvidas pelos alunos da equipa do projeto atividades 

de planificação para a mobilidade, a realizar em Braga, de 25 a 29 de Abril de 2022. 

2. Serão selecionados pelas docentes, para participar na mobilidade, os seis alunos que 

apresentarem, com mais qualidade, os referidos trabalhos de planificação. 

3. Em reunião da equipa do projeto, a realizar a 1 de abril de 2022, serão anunciados pelas docentes 

os seis alunos selecionados para participar na terceira mobilidade. 

4. No mesmo dia, por votação secreta dos alunos envolvidos no projeto, serão selecionados mais 

dois alunos para participar na mobilidade. 

5. Na referida votação, cada aluno deverá, obrigatoriamente, votar num colega, não podendo 

nunca votar nele próprio. 

6. Deste modo, serão selecionados oito alunos para participar na mobilidade em Bagheria, Itália. 

7. A lista dos candidatos selecionados será publicada na página do agrupamento. 

 

Critérios de seleção: 

 

1. Ser parte integrante da equipa de alunos do projeto “A school of democracy: We know our rights and 

duties”. 

2. Qualidade da planificação de dinâmicas de grupo baseadas em jogos de vocabulário a desenvolver na 

mobilidade que se irá realizar em Braga, de 25 a 29 de Abril de 2022. 

3. Qualidade da explicação, passo por passo, sobre como utilizar o programa com que os alunos irão 

trabalhar, para projetar melhorias nos espaços exteriores da escola. 

4. Qualidade da pesquisa feita por cada aluno, de forma a saber como elaborar uma petição. 

5. Eventuais casos omissos nos critérios, deverão ser analisados e aprovados pelo Diretor, ouvido o júri. 

 

Braga, 21 de março de 2022  

As coordenadoras do Projeto, 

 Angelina Oliveira 

Cláudia Silva 

 

 



 


