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REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO PROJETO ERASMUS+ 

I. INFORMAÇÕES GERAIS  

1. A Escola Básica e Secundária de Melgaço encontra-se a participar no Projeto: 

KA210 Parcerias de pequena escala no campo da educação escolar  

Ref. Número: 2021-2-HR01-KA210-SCH-000049445 

O Programa Erasmus+ constitui o programa da União Europeia adotado nos domínios da educação, formação, 

juventude e desporto para o período de 2021-2022 e 2022-2023. 

2. O projeto intitula-se “Educando jovens ecologistas com STEM” e desenvolver-se-ão várias atividades em 

diversas áreas temáticas, nomeadamente das: Ciências Naturais, Física e Química, Educação Visual e 

Educação Tecnológica e Inglês.  

3. O projeto tem o apoio financeiro do programa Erasmus+ KA229 da Equipa Europeia "Parcerias Estratégicas 

- Boas Práticas, Ensino Escolar”.  

4. Os nossos parceiros no projeto são duas escolas de: Croácia - Osnovna skola Nikole Hribara; Grécia - 5th, 

Gymnasio Trikalon e uma organização da Grécia - SCIENTIFIC ASSOCIATION FOR THE PROMOTION 

OF LIFELONG LEARNING;  

5. Objetivos do projeto:  

 Aumentar a consciência ecológica e formar comunidades ecológicas de jovens; 

 Promover a eco-educação através de formações e práticas inovadoras; 

 Atualização dos métodos de ensino em ciência, tecnologia e noutras matérias relevantes; 

 Definição e partilha de boas práticas, fornecendo orientação e novas iniciativas a serem prosseguidas 

em cada edifício escolar; 

 Desenvolvimento de competências transversais, empresariais e organizacionais, tais como a resolução 

de problemas e o pensamento crítico; 

 Promover o uso de línguas estrangeiras e STEM juntamente com os conhecimentos e competências 

científicas; 

 Motivar e melhorar as competências do professor na procura de novas ideias e propostas e soluções 

adequadas através de discussões e partilha; 

 Tornar a aprendizagem da ciência mais atrativa; 

 Promover a inclusão, oferecendo igualdade de oportunidades de aprendizagem a estudantes de 

diferentes origens sociais. 

6. O projeto será implementado através da realização de atividades como por exemplo, viagens, workshops, 

concursos, projetos educativos, entre outras. O conteúdo integral do projeto está disponível para consulta, em 

Inglês, junto do Coordenador de projetos.  

7. Para cada mobilidade deslocar-se-ão 5 alunos e 2 professores. Sendo que, para os anos letivos 2021/2022 e 

2022/2023 estão previstas as seguintes mobilidades físicas:  
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- Encontro presencial organizado pela escola grega em outubro de 2022 

- Encontro presencial organizado pela escola portuguesa em abril de 2023 

- Encontro presencial organizado pela escola croata em setembro de 2023 (encerramento) 

8. Todas as atividades do projeto que tiverem lugar fora da escola (incluindo viagens ao estrangeiro) 

necessitam do consentimento dos Pais / Tutores Legais do(a) aluno(a).  

9. A língua inglesa é a língua oficial do projeto.  

10. O Projeto destina-se, preferencialmente, aos alunos que se encontram a frequentar o 7º ano de escolaridade 

no presente ano letivo (2021/2022).  

II. DIREITO À PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS ATIVIDADES ERASMUS+  

1. A participação nas atividades do Projeto Erasmus+ KA210-SCH é aberta aos alunos interessados que se 

encontram a frequentar a Escola Básica e Secundária de Melgaço com idades compreendidas entre os 12 e os 

14 anos, durante o período de duração do respetivo projecto. 

2. Os alunos que participarão nas mobilidades transnacionais para fins de aprendizagem serão selecionados de 

entre os que participarem nas diversas atividades. 

3. Os alunos não selecionados para as mobilidades poderão continuar a participar nas atividades do projeto, a 

decorrer na escola, contribuindo para o trabalho que os seus colegas levarão para as atividades transnacionais e 

para a publicação dos mesmos numa plataforma europeia de trabalho.  

4. Todos os alunos participantes no projeto terão direito a um certificado de participação.  

5. Em qualquer momento, serão excluídos os alunos que:  

a) não participem ativamente nas atividades do projeto;  

b) revelem comportamentos inadequados e/ou desrespeitadores das regras de trabalho e relacionamento.  

III. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO NAS MOBILIDADES  

1. As deslocações para as escolas parceiras serão realizadas de acordo com a calendarização prevista no 

projeto.  

2. Durante as mobilidades ao estrangeiro os alunos ficarão hospedados em unidades hoteleiras ou em casas de 

famílias de alunos participantes no projeto, participando em atividades dinamizadas pela escola de 

acolhimento.  

3. Cada aluno só pode viajar uma vez para o estrangeiro.  

4. Os alunos que participarem em viagens para o estrangeiro terão de possuir: 

 Cartão de cidadão ou passaporte válido; 

 Cartão europeu de seguro de doença (CESD); 

 Certificado de vacinação Covid ; 

Autorização de saída do menor para o estrangeiro, devidamente assinada pelo pai e pela mãe (ou tutor 

legalmente atribuído) e com as assinaturas reconhecidas dentro da lei em vigor.  
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 Deverá ser entregue uma cópia de TODOS os documentos até 20 dias antes da viagem. 

 Os documentos originais têm de ser entregues até 3 dias úteis, antes da viagem.  

5. Os pais / Tutores Legais do aluno deverão dar autorização para a publicação / partilha dos trabalhos 

realizados pelos seus educandos, bem como autorização para o uso da imagem do(a) seu (sua) educando(a) 

inclusive nas redes sociais (Anexo 3).  

6. Toda a informação detalhada, regulamentos e documentação será fornecida aos alunos e seus Pais / Tutores 

Legais antes da partida.  

IV. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO ALUNO  

1. O aluno tem o direito de participar nas atividades sem qualquer encargo financeiro.  

2. O aluno é obrigado a preencher questionários de avaliação desenvolvidos pela equipa do projeto, para 

efeitos de inspeção e monitorização.  

3. O grupo de alunos que participa no projeto deve, em conjunto, preparar e fazer uma apresentação (em 

Inglês) às escolas parceiras sobre uma temática previamente definida durante o período de mobilidade.  

4. O mesmo grupo de alunos deve, em conjunto, preparar atividades de disseminação do projeto à comunidade 

escolar até duas semanas após o seu regresso as quais decorrerão a partir da semana seguinte e por um 

horizonte temporal de um mês. 

V. REGRAS DE RENÚNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA MOBILIDADE  

Em caso de cancelamento da viagem do aluno ao estrangeiro, os custos resultantes da renúncia serão 

suportados pelo mesmo.  

VI. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES EM MOBILIDADES 

ERASMUS+ KA 210 

1. No ano de implementação do projecto (2021/2022), o aluno tem de estar a frequentar o 7º ano de 

escolaridade na Escola Básica e Secundária de Melgaço, ou, eventualmente, integrar as turmas de 8º ano no 

início do próximo ano letivo.  

2. Só serão admitidos alunos sem faltas / ocorrências disciplinares ou qualquer outro registo de caráter 

disciplinar durante o período de duração do projecto (2021/2022; 2022/2023).  

3. Os alunos inscritos devem ter participação ativa no projecto, desenvolvendo trabalhos propostos de índole 

diversa conducentes à temática em estudo.   

Será atribuída pela equipa do Projeto Erasmus +, a seguinte pontuação à participação dos alunos nas 

atividades:   

10 pontos – O aluno revelou excelente empenho e participação nas atividades desenvolvidas; 

7,5 pontos - O aluno revelou muito empenho e participação nas atividades desenvolvidas; 

5 pontos - O aluno revelou empenho e participação nas atividades desenvolvidas. 

 

4. No domínio das atitudes e valores (comportamento, responsabilidade, autonomia), o aluno deve revelar 

sentido de responsabilidade, empreendedorismo, criatividade, autonomia, organização, saber trabalhar em 

equipa, receptividade a realidades interculturais distintas. 
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Será atribuída a seguinte pontuação ao domínio das atitudes e valores:  

5 pontos – Avaliação de Muito Bom no domínio das atitudes e valores; 

4 pontos - Avaliação de Bom no domínio das atitudes e valores; 

3 pontos - Avaliação de Satisfaz no domínio das atitudes e valores. 

 

5. Proficiência na utilização da língua estrangeira inglesa. 

Será atribuída a seguinte pontuação aos resultados académicos obtidos na disciplina de Inglês no período 

anterior à mobilidade: 

5 pontos – nível 5; 

4 pontos – nível 4; 

3 pontos – nível 3. 

 

6. Participação em sessões de trabalho e atividades levadas a cabo por clubes, no âmbito do Projeto. 

0,5 ponto - por sessão 

 

A selecção dos alunos que participarão na mobilidade resulta da soma do total de pontos obtidos nos critérios 

anteriores. 

Participantes efetivos 

Participarão nas mobilidades os 5 alunos que obtiverem as maiores pontuações, resultantes da aplicação dos 

critérios anteriores. 

Participantes suplentes 

Serão seleccionados sucessivamente os 3 melhores alunos seguintes aos seleccionados para participantes 

efetivos. 

Critérios de desempate. 

Os critérios de desempate são os seguintes: 

 Critério 1 – Dar preferência aos alunos que ainda não foram selecionados na 1ª mobilidade; 

 Critério 2 - Respeitar a igualdade de género; 

 Critério 3 – Aluno beneficiário da ASE; 

 Critério 4 – Aluno em perigo de abandono escolar; 

 Critério 5 – Data da receção da ficha de inscrição; 

 

Motivo de exclusão 

Não cumprimento dos prazos, dos critérios e das normas estabelecidas. 

10. Cronograma  

Atividades/Fase  Calendário  

Aprovação do regulamento do Projeto 

“Crescendo Jovens Ecologistas com STEM” 
16 de maio de 2022 
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Reunião de divulgação junto dos alunos e 

pais/EE. 
18 de maio de 2022 

Divulgação do Programa Erasmus + à 

comunidade educativa 
19 de maio de 2022 

Preenchimento da ficha de inscrição e entregar 

na Secretaria da Escola Básica e Secundária de 

Melgaço  

19 a 26 de maio de 2022 

Período de apreciação das candidaturas 

apresentadas.  
23 a 27 junho de 2022 

Divulgação da lista de seriação (selecionados e 

suplentes).  
28 de junho de 2022 

Contacto com os Pais/Tutores Legais dos 

alunos selecionados.  
28 de junho de 2022 

Desenvolvimento dos trabalhos entre os alunos 

e a equipa dos professores do projeto.  

Ao longo da implementação do Programa 

Erasmus + 

 

VII. DISPOSIÇÕES FINAIS  

1. A equipa reserva-se ao direito de alterar as disposições do presente regulamento em caso de circunstâncias 

imprevistas, às quais é alheio, após validação da Diretora do Agrupamento.  

2. O regulamento encontra-se disponível junto do coordenador do projeto e no site do AEM, na secção 

Erasmus+.  

3. A equipa reserva-se ao direito de excluir a participação dos alunos que posteriormente à data de seleção, 

apresentem comportamentos desadequados ou incumpram nas tarefas destinadas, sendo os pais/tutores legais 

informados com a máxima celeridade. Neste caso, o(a) aluno(a) será substituído(a) por um(a) aluno(a) 

suplente.  

4. Situações ou casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Equipa respeitando a lei geral e o 

regulamento em vigor.  

Melgaço, 16 de maio de 2022 

A Diretora, 

__________________________ 

(Paula Cerqueira) 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Programa Erasmus+ 

 

Projeto  “Crescendo jovens ecologistas com STEM” 
 

 

1. Elementos de Identificação 

Nome Completo do(a) Aluno(a): 

________________________________________________________________________________  

Ano/Turma: ___________Nº: ____ Idade: _____________ Data de Nascimento: ____/____/_____  

Morada: _________________________________________________________________________  

Contacto telefónico: __________________ Email: _______________________________________  

Nomes dos Pais / Tutores Legais:  

________________________________________________ Grau de parentesco: ______________  

________________________________________________ Grau de parentesco: ______________  

Contactos: _____________________ / _____________________  

Emails: ___________________________________ / ____________________________________  

 

2. Questões de resposta obrigatória  

 

a) Alguma vez teve processos/registos/ocorrências de foro disciplinar? Sim □ Não □  

b) Qual foi a sua média final do ano letivo passado (excluindo EMRC)? ______________  

c) Qual foi a sua nota final do ano letivo passado à disciplina de Inglês? _____________  
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ANEXO 2  

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E COMPROMISSO 

 

Serve o presente para declarar que, ____________________________________________, pai/mãe/ tutor 

legal de _____________________________________________ do _____ ano, turma ________ ,nº ______ dá 

o seu consentimento para que o(a) seu filho(a)/educando(a) participe no Projeto Erasmus+ KA210 

denominado se “Crescendo jovens ecologistas com STEM” que se desenvolverá no Agrupamento de Escolas 

de Melgaço nos anos letivos de 2021/2022 e 2022/2023 (encerramento em setembro de 2023) e que está 

previsto uma mobilidade a um país parceiro no projeto.  

Compromete-se ainda, como responsável pelo seu (sua) educando(a) e visto se tratar de um(a) menor, aceitar a 

sua conduta durante todo o projeto de acordo com o que está previsto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 

aprovado pela Lei nº 51/2012, e no Regulamento Interno do Agrupamento.  

Mais declara que teve conhecimento de todas as informações necessárias em relação às atividades a 

desenvolver, incluindo a fase de mobilidade do(a) seu (sua) educando(a).  

Ao assinar este documento, o aluno e o encarregado de educação reconhecem os seus direitos e comprometem-

se a cumprir as suas obrigações, entre as quais, terem disponibilidade para participar em atividades de 

preparação e desenvolvimento do projeto antes, durante e após o período de mobilidade de modo a assegurar a 

qualidade dos resultados finais e declaram que consultaram os normativos e as informações relativas ao 

projeto Erasmus+ KA210 no site do AEM, na secção Erasmus+ ou no placard do Projeto Erasmus+ KA210.  

O aluno                                                                                 O Encarregado de Educação/Tutor Legal  

_____________________________________                      __________________________________ 

  

Melgaço, _____ de_____________________ de 2022 
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ANEXO 3  

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ____________________________________________________________________, pai/mãe/tutor 

legal do(a) aluno(a) _______________________________________________ do ______ ano, da 

turma _______, nº ______ autorizo que fotografias, filmagens que incluam o 

meu/minha educando(a) sejam feitas e utilizadas para fins pedagógicos no âmbito 

do projeto ERASMUS+ KA229:  

• Para fins de divulgação do trabalho realizado em contexto escolar como 

atividades de disseminação do projeto;  

• Para fins de publicação nas redes sociais utilizadas oficialmente pelo AEVNC 

(site, Facebook, blog, Skype, e Twinning e outros).  

Estou ciente de que as imagens serão usadas apenas para fins pedagógicos e não 

comerciais, resguardadas as limitações legais e jurídicas.  

Melgaço, __________ de ____________________ de 2022 

____________________________________________________ 

(assinatura do EE/Tutor Legal) 

 

 


