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PROJETO ERASMUS + KA229
“Effect of the Life of Anne Frank on Social Inclusion Today”

Países envolvidos no projeto: Holanda, Bélgica, Polónia e Portugal

Distribuição das mobilidades – 8 alunos por mobilidade
2019 – Bélgica (Arlon): de 12 a 19 de março

Holanda (Naaldwijk): de 20 a 27 de maio
2020 – Portugal (Santo Tirso) – Março
Polónia (Kielce) – Maio

2018 – Reunião de trabalho – Holanda, Amesterdão, dias 22 e 23 de novembro

Informação e pré-requisitos para participar nas mobilidades:

- Durante as mobilidades, os alunos serão alojados junto das famílias dos outros alunos
participantes no projeto.
- Os alunos portugueses participantes na mobilidade terão de estar disponíveis para
receber, em 2020, em suas casas, pelo menos dois alunos dos países participantes no
projeto.

Critérios de seleção dos candidatos:

- Entrega da carta de candidatura até ao dia 26 de novembro de 2018,
impreterivelmente;
O não cumprimento deste prazo é eliminatório.
A carta deverá ser entregue à professora coordenadora do projeto.
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Critérios para a hierarquização dos candidatos selecionados:
Atitudes: 60%
- Comportamento (ausência de participações disciplinares ou de qualquer outro tipo);
- Assiduidade;
- Participação nas atividades do projeto, incluindo o projeto eTwinning associado ao
projeto Erasmus+;
- Motivação, dinamismo e sentido de responsabilidade;
- Capacidade de adaptação.
Conhecimentos e capacidades: 40%
- Resultados escolares do primeiro período;
- Domínio da língua inglesa.

Outras condições:

- Não ter participado numa mobilidade do projeto anteriormente;
- Manifestar disponibilidade e oferecer condições familiares para receber colegas de um
dos países participantes no projeto.

A Diretora do Agrupamento
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