Regulamento Erasmus+ - Acting now for the future - mobilidades

Breve caraterização do Projeto
O Projeto Erasmus KA229 - Acting Now For The Future – Projeto de intervenção cívica para uma
realidade ambiental mais sustentável e resiliente - consiste numa iniciativa educativa para atividades
de formação pedagógica de âmbito internacional, envolvendo seis escolas e cinco países e encontrase ativo desde 2020/21 apenas online e 2021-22 e 2022-23 em regime presencial, online e com
mobilidades internacionais.
Cada escola parceira irá desenvolver atividades e produtos educativos que serão partilhados em
encontros internacionais, cujos temas serão:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.

Sistemas de reciclagem em cada país (realizado em novembro de 2020 em Salónica)
Energias renováveis e soluções verdes
Iniciativas cívicas e criação de um “compromisso verde”
Preservação do património natural
Economia circular
Embaixadores ambientais (de acordo com o modelo das Nações Unidas)

As mobilidades internacionais constituem apenas uma das vertentes do Projeto, pois apenas se
podem deslocar 5 alunos por mobilidade.
As próximas mobilidades serão:
2ª mobilidade - março de 2022
3ª mobilidade - maio de 2022
4ª mobilidade - outubro 2022
5ª mobilidade - março 2023
6ª mobilidade - maio 2023 (receção das equipas em Portugal)

Destinatários
Alunos do 10º e 11º anos.
(Excecionalmente participam os alunos que frequentam o 12º ano no ano letivo de 2021/22 e que
desenvolveram atividades do Projeto no ano letivo anterior).
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Pré-requisitos para a 2ª e 3ª mobilidade
Nas mobilidades de 2021/2022 participam prioritariamente os alunos do 11º e 12º já envolvidos no
Projeto.
Nas mobilidades de 2022-23 participam alunos que se encontrem no 11º ano.
Condições:
1. Apresentar a ficha de inscrição, devidamente preenchida, explicitando claramente a
autorização do Encarregado de Educação (E.E.) na participação do seu educando no projeto,
bem como na possível mobilidade.
(Os alunos cujo E.E. não autorize a mobilidade, ficam consequentemente impossibilitados de
participar na mesma).
2. Possuir certificado de vacinação completo.
3. Não ter participações /faltas disciplinares, ou qualquer outro registo de caráter disciplinar, no
período anterior à mobilidade.

Critérios para a seleção dos alunos
1º Critério
Assiduidade nos encontros/sessões de trabalho/reuniões/hora-Erasmus com registos de presença.
2 pontos por presença
2º Critério
Participação e empenho *
●
●
●

5 pontos: O aluno intervém ativamente, revela muito interesse/empenho e participa com
muita qualidade nas atividades desenvolvidas.
4 pontos: O aluno revela bom empenho e participa com alguma qualidade nas atividades
desenvolvidas.
2 pontos: O aluno revela algum empenho e /ou nem sempre participa de forma adequada nas
atividades desenvolvidas.

*conforme observação e registos (relatórios)
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3º Critério
Pontuação obtida de acordo com o seguinte processo de avaliação das atividades/trabalhos.

Nível 1
20 (4x5) pontos
1.

2.
3.
4.
5.

Mobiliza
adequadamente
saberes
científicos
e
ou
tecnológicos;
Cumpre
totalmente
a
atividade/intervenção;
Partilha
criativamente
a
informação;
Colabora ativamente com os
pares;
Cumpre os prazos estabelecidos.

Nível 2
15 (3x5) pontos
1.

2.
3.
4.
5.

Mobiliza de forma menos
completa saberes científicos
e ou tecnológicos;
Cumpre parcialmente a
atividade/intervenção;
Partilha adequadamente a
informação;
Colabora com regularidade
com os pares;
Nem sempre cumpre os
prazos estabelecidos.

Nível 3
10 (2x5) pontos
1.
2.
3.
4.
5.

Nem sempre mobiliza saberes
científicos e ou tecnológicos;
Cumpre
com
falhas
a
atividade/intervenção;
Nem
sempre
partilha
adequadamente a informação;
Colabora de forma irregular com os
pares;
Raramente cumpre os prazos
estabelecidos

A seleção dos alunos que participam nas mobilidades resulta da soma do total de pontos obtidos nos
critérios anteriores.
Critérios de desempate:
- Pontuação mais elevada nas rubricas 2, 3 e 4 do 3º critério.
- Entrevista individual.
O presente documento serve de base para seleção de alunos para futuras mobilidades,
salvaguardando as especificidades relativas a cada aluno e à temática específica de cada mobilidade.
Nota: Mesmo tratando-se de projetos Erasmus+ diferentes, os alunos que já tenham participado em
atividades no estrangeiro só poderão beneficiar novamente, no mesmo ciclo de ensino, se não houver
outros alunos, em número suficiente, interessados. Pretende-se, deste modo, conceder a todos os
alunos igualdade de oportunidades de participação nas referidas mobilidades.

A Equipa Erasmus+ ACT
Ana Gabriela Freire
Isabel Gomes Oliveira
Isabel Ribeiro
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