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SELEÇÃO DE PARTICIPANTES NOS INTERCÂMBIOS 

O projeto ECSC Erasmus+ contempla três intercâmbios (C1, C3 e C5) com equipas de 2 

professores e 4 alunos portugueses.  

→ TR Turquia  C1        → SK Eslováquia         → IT Itália C5       → PT Portugal C2 

O processo de seleção de participantes será transparente, justo e verificável.  

 

As escolas parceiras decidiram adiar o intercâmbio deste ano letivo, considerando a limitação 

de viagens devido à pandemia Covid-19.  

O Agrupamento AEP propõe que os alunos a serem selecionados pertençam às turmas 10ºA, 

10ºB ou 11ºC para prevenir eventuais prejuízos no estudo para os exames nacionais do 12º ano. 

Os estudantes serão identificados nos seguintes requisitos: 

1º Compromisso com os Valores da União Europeia; 

2º Idade entre 14 e 19 anos; 

3º Comportamento correto; 

4º Não ter participado em anterior intercâmbio internacional Erasmus+. 

Uma comissão composta pelo Diretor, o coordenador Erasmus+, um professor de Inglês e 

um professor de Ciências recolhe informações de cada aluno identificado nos seguintes critérios: 

5º Conhecimento de Inglês oral e escrito – de 0 a 4 valores; 

6º Situação socioeconómica desfavorável – de 0 a 4 valores; 

7º Participação nas atividades do projeto – de 0 a 4 valores; 

8º Assiduidade – de 0 a 1 valor; 

9º Média das classificações das disciplinas no ano anterior – de 0 a 1 valor; 

10º Participação em atividades artísticas ou desportivas – de 0 a 1 valor; 

11º Disponibilidade para acolher estudante estrangeiro e ficar em família noutro país – de 

0 a 1 valor; 

12º Entrevista ou questionário – de 0 a 4 valores. 

A comissão poderá realizar entrevistas orais para conhecer a motivação e as preferências dos 

destinos. Em seguida, a comissão divulga a lista de classificações dos estudantes. Cada equipa de 

intercâmbio será composta por alunos obedecendo à representação de género e à representação 

dos ensinos secundários e profissionais. 

A seleção de professores participantes obedece aos seguintes critérios: 

1º Compromisso com os Valores da União Europeia; 

2º Dinamização de atividades Erasmus; 

3º Habilidade básica de comunicação em inglês; 

4º Autorização da Direção. 
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