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Seleção dos candidatos à 2ª Mobilidade (9 a 15 de Fevereiro)     

Instituto de Martínez Montañés, Sevilha, Espanha 

Procedimentos: 

1. De 9 de Outubro até 15 de novembro, os alunos da equipa do projeto 2HB trabalharam em três 

grupos, com o objetivo de produzirem materiais para apresentarem na 1ª mobilidade do projeto, 

realizada de 17 a 23 de Novembro, em Arles, França, nomeadamente: 

 Apresentação do Agrupamento de Escolas D. Maria II, 

 Elaboração de propostas de logótipo do projeto “Health and Safety” - 2HB, 

 Diagnóstico de situação da saúde emocional dos alunos do Agrupamento e sugestões de melhoria. 

2. Em reunião da equipa do projeto 2HB, a realizar a 4 de dezembro, cada um dos alunos dos 3 grupos de 

trabalho, seleciona o colega que considera que participou mais ativamente na elaboração dos citados 

materiais. Deste modo serão selecionados 3 alunos. 

3. As docentes que acompanham o trabalho do projeto, selecionam os 2 alunos que consideram que 

participaram mais ativamente. 

4. Caso os alunos selecionados pelos professores tenham sido simultaneamente selecionados pelas 

docentes, serão selecionados os alunos mais votados pelos pares, que pertençam aos grupos de 

trabalho a que petencem os primeiros.  

5. Deste modo, serão selecionados 5 alunos para participarem na mobilidade em Sevilha, Espanha. 

 

 

Critérios de seleção: 

1. Ser aluno do 9º ano do Agrupamento de Escolas D. Maria II. 

2. Pertencer à equipa de alunos do projeto “Health and Safety”- 2HB. 

3. Ter 14 ou mais anos à data da mobilidade. 

4. Não ter participado na 1ª mobilidade. 

5. Grau de participação nas atividades do projeto, realizadas de 9 de Outubro até 15 de Novembro, 

nomeadamente na elaboração dos materiais que foram apresentados na 1ª mobilidade, realizada em 

Arles, França. 

6. Casos omissos nos critérios que possam surgir, serão resolvidos pelo Diretor, ouvido o júri.  

7. Numa sessão da equipa de trabalho “2HB”será comunicada aos alunos, a lista dos alunos selecionados 

para participar na terceira mobilidade. 

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

 

Braga, 2 de dezembro de 2019 

A coordenadora do Projeto 
 

Margarida Maria Barbosa Teixeira 


