
  

Página 1 de 3 

 
 

Critérios para a hierarquização dos candidatos às mobilidades (LTTA) dos projetos 

Erasmus+ KA229 

 
 

Critérios 
Pontos a 
atribuir 

1 Aluno/a com escalão A ou B 10 

2 Comportamento (ausência de registos no INOVAR ou nas atas dos CT) 20 

3 Participação em atividades ligadas ao projeto 10 

4 
Participação em outras atividades da escola/representações e prémios 
recebidos 

10 

5 Cargos desempenhados 10 

6 Nível obtido na disciplina de Inglês no período anterior ao da candidatura 10 

7 Nível obtido na disciplina de Cidadania no período anterior ao da candidatura 10 

8 Argumentação utilizada na carta de candidatura 10 

9 Primeira candidatura 10 

 
TOTAL 

100 
pontos 

 

 

 
A Diretora do Agrupamento 
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Rubricas para atribuição de classificação 
 
 

Critério 1 A B S/Escalão 

Aluno/a com escalão 10 5 0 

 

Critério 2 S/ registos 1 ou 2 registos 
+ do que 2 

registos 

Comportamento (ausência de registos no 
INOVAR ou nas atas dos CT) no ano letivo 
em que se processa a candidatura  

20 5 0 

 

Critérios 3 e 4 
Muito participativo 

| Prémios  
Participação 
esporádica 

Sem participação 

Participação em atividades ligadas ao 
projeto  

10 5 0 Participação em outras atividades da 
escola/representações e prémios 
recebidos (1) 

 

Critério 5 Desempenha um cargo Não desempenha cargo 

Cargos desempenhados (2) 10 0 

 

Critérios 6 e 7 Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 

Nível obtido na disciplina de Inglês no 
período anterior ao da candidatura 

10 6 4 0 
Nível obtido na disciplina de Cidadania no 
período anterior ao da candidatura 

 

 

Critério 8 
Argumentação válida 

e pertinente 
Argumentação 

pobre/superficial 
S/ 

argumentação 

Argumentação utilizada na carta de 
candidatura (4) 

10 5 0 

 

Critério 9 Sem participação anterior Com participação anterior 

Primeira candidatura (4) 10 Ver nota (4) 

 
 
NOTAS 
 

(1) Clube Eco-escolas; Clube de Teatro; Desporto Escolar; Concursos Escolares, Quadro de 

Honra  … 
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(2) Delegado de Turma; Subdelegado; Delegado Ambiental, Delegado Digital ... 

(3) A carta deve estar bem redigida e cumprir todos os requisitos, apresentando argumentos 

convincentes que justifiquem os motivos pelos quais o/a aluno/a deve ser selecionado/a 

para uma mobilidade (LTTA).  

(4) Os alunos que participam pela primeira vez numa LTTA são prioritários, se não tiveram 

informação relativa a problemas comportamentais. Para os alunos que já participaram 

anteriormente serão considerados os restantes critérios, bem como a análise global da sua 

participação neste contexto. 

 

 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
1.º - Escalão de Ação Social Escolar; 
2.º - Nível obtido na disciplina de Inglês, no último registo de avaliação; 
3.º - Nível obtido na disciplina de Cidadania, no último registo de avaliação; 
4.º - Data de nascimento do/a aluno/a.  
 
 
 
MUITO IMPORTANTE: 
 
As candidaturas entregues fora do prazo (dia e hora indicados nas informações) serão excluídas. 


