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Vivências Profissionais e Culturais na Cidadania Europeia 

   Critérios de seleção dos candidatos  

Ø Entrega de carta de candidatura pelo candidato até ao dia 22 de outubro de 2018, nos 

serviços administrativos (com assinatura no documento de receção). O não cumprimento 

deste prazo é eliminatório.  

 

Critérios para a hierarquização 

50% 
Resultados escolares. 
 

 
50% 

Assiduidade.  
Domínio da língua estrangeira.  
Motivação, dinamismo e sentido de responsabilidade.    
Adequação das atitudes ao contexto. 
Maturidade. 
Capacidade de adaptação já demonstrada a diferentes contextos. 
 

 

Atividades a desenvolver pelos candidatos selecionados 

1 - Participar nas reuniões de trabalho entre novembro e o início das mobilidades:       

- Preparação linguística; 

- Elaborar pesquisas sobre a cultura do país de destino; 

- Preparar documentos para a emissão do Europass e para a validação do estágio; 

- Preparar a viagem para o local de estágio. 

2 – Ser assíduo, pontual, empenhado, colaborante, na preparação linguística, no local de 

estágio e nas instalações onde ficará alojado; 

3 – Enviar semanalmente para o professor acompanhante um resumo das atividades da 

semana para ser publicado no blogue do Projeto Erasmus + e afixado na escola; 

4 – Elaborar um relatório de estágio com referências alargadas às atividades realizadas no 

local de estágio e na cidade/pais onde realizou a Formação em Contexto de Trabalho; 

5 – Responder ao questionário da Agência Nacional Erasmus + na plataforma digital 

disponibilizada para o efeito. 
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Locais de destino, número de alunos e distribuição pelos cursos profissionais 
 

11º ANO CPT Gestão 
Desportiva 

5 formandos + 2 professores 
acompanhantes 

58 dias + 2 de viagens 
280 horas de FCT - 8 semanas Reino Unido 

11º CPT Design Gráfico 3 formandos + 2 professores 
acompanhantes 

58 dias + 2 de viagens 
280 horas de FCT - 8 semanas 

Hermoupolis na ilha 
de Syros - Grécia 

11º CPT de Análise 
Laboratorial 

5 formandos + 2 professores 
acompanhantes 

58 dias + 2 de viagens 
280 horas de FCT  - 8 semanas Lecce 

12º ANO CPT Gestão 
Desportiva 

4 formandos + 2 professores 
acompanhantes 

68 dias + 2 de viagens 
330 horas de FCT - 9,5 semanas Lecce 

[Poderão ser introduzidas alterações nesta distribuição e nestes destinos]. 
 
 
Calendarização da implementação do projeto 

 
Data Medida 

Setembro/outubro. 
Divulgação dos critérios de seleção. 
Divulgação do calendário de implementação do projeto. 
Manifestação do interesse por parte dos candidatos. 

22 de outubro. 
Reuniões de avaliação intercalar. 

Entrega nos serviços administrativos da Escola da carta de 
manifestação de interesse por parte dos alunos. 
Hierarquização dos candidatos. 

20 de novembro. Divulgação dos candidatos selecionados e dos suplentes. 

Novembro 
Reunião de Encarregados de Educação. 

Reunião com os EE dos alunos selecionados para assinatura das 
autorizações e para dar informações sobre o projeto e as 
condições da sua implementação, sobre a viagem, local de estágio, 
entre outros assuntos. 

Até ao início das mobilidades. 

Reuniões de trabalho com os professores acompanhantes das 
mobilidades ou outros para: 
- Preparação linguística; 
- Elaborar pesquisas sobre a cultura do país de destino; 
- Preparar documentos para a emissão do Europass e para a 
validação do estágio; 
- Preparar a viagem para o local de estágio. 

Entre abril e finais de julho. Formação em contexto de trabalho com a implementação das 
tarefas previstas. 

Semana após as mobilidades Elaboração do relatório na plataforma da Agência Nacional. 

 
 

A Diretora 
 
 
 


