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Agrupamento de Escolas  
Trigal de Santa Maria 

Projetos Erasmus + 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Enquadramento 

Os projetos Erasmus+ em que o Agrupamento participa têm como objetivo promover a aprendizagem, através da 

mobilidade dos estudantes, permitindo uma abertura de horizontes educacionais e profissionais, o conhecimento de 

outras culturas e a partilha de experiências.  

Todos os projetos têm um tema de trabalho acerca do qual os alunos terão a oportunidade de desenvolver os seus 

conhecimentos. São promovidas na escola várias atividades, no âmbito dos projetos, destinadas a todos os alunos da 

escola. No entanto, nem todos os alunos poderão aceder às mobilidades, pelo que se apresentam as condições de 

participação e os critérios de seleção. 
 

Condições de participação: 

1) Os alunos deverão entregar a Ficha de Candidatura, devidamente preenchida, na Biblioteca do Trigal, 

preferencialmente, até ao final do mês de outubro. 

2) Os alunos inscritos não devem ter participações/faltas disciplinares, nem qualquer outro registo de ocorrências de 

caráter disciplinar, no ano letivo da mobilidade. 

3) O principal grupo alvo dos projetos são estudantes do 3º ciclo, podendo contudo serem admitidos alunos do 2.º 

ciclo. 
 

Seleção de alunos que cumpram as condições de participação: 

Caso se verifiquem as condições de participação, os alunos serão selecionados através de um sistema de pontuação, 

sendo o objetivo de cada aluno obter a maior pontuação possível. 

Elementos que permitem obtenção de pontos Pontuação 

O aluno / família recebeu um estudante de uma escola parceira aquando da 

visita de alunos a Portugal. 
5 pontos 

Classificação na disciplina de Inglês no final do ano letivo anterior à mobilidade. 1 a 5 pontos 

Participação em atividades da escola (clubes e projetos relevantes). 5 pontos por cada ano até ao 

máximo de 10 pontos 

Participação em atividades e concursos relacionados com os projetos Erasmus + 1 a 5 pontos por cada atividade 

ou concurso 
 

Notas: Os pontos poderão ser acumulados ao longo de três anos letivos. 
 

Critérios de desempate: 
1.º Têm prioridade os alunos de 9.º ano. 

2.º Têm prioridade os alunos que receberam ou vão receber outros alunos em suas casas. 

3.º Aproveitamento escolar no ano letivo anterior à mobilidade (média arredondada às décimas). 
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Caso não seja possível encontrar famílias de acolhimento, em número suficiente, de alunos que frequentam 

atualmente a EBTSM, será possível recorrer a famílias de antigos alunos, que estavam inscritos nos projetos Erasmus 

quando frequentaram a escola e não acederam a mobilidades devido à pandemia. Neste caso, estes alunos poderão 

também ser elegíveis, e participar nas mobilidades nacionais e internacionais. 
 

 

O Professor Coordenador, 

António Rocha 

(Professor Bibliotecário) 
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