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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA MOBILIDADES ERASMUS+ 
 

 

Cabe-nos informar que os critérios de seleção de alunos para as mobilidades realizadas no 

âmbito dos projetos Erasmus+ são os mesmos definidos para qualquer outro projeto 

Erasmus+ implementado no Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja ao longo dos vários anos 

letivos e aprovados em Conselho Pedagógico.  

 

Assim, por ordem de prioridade, os critérios de seleção de alunos utilizados são os seguintes: 

 

- Equilíbrio entre os géneros; 

- Participação de alunos das 3 unidades orgânicas do Agrupamento (DG, ST e SM); 

- Dar oportunidade aos alunos que nunca viajaram, viajaram menos ou que conhecem menos 

países; 

- Terem trabalhado ou participado nas atividades dos encontros realizados em Portugal (no 

caso de estes já terem ocorrido).  

 

 

 

 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA O ANO LETIVO 2021/22 

 
Estando contempladas 3 mobilidades neste projeto específico, os alunos foram escalonados 

segundo os critérios acima referidos, donde resultou o seguinte: 

 

Primeira mobilidade – Roménia (abril de 2022) 

 

- 3 raparigas e 2 rapazes; 

- 3 de Santa Maria e 2 de Santiago Maior (foram contactados dois alunos da escola Diogo de 

Gouveia, os quais não quiseram participar); 

- 3 alunos já tinham viajado para outro país e 2 alunos nunca tinham saído de Portugal; 

- Todos participaram no encontro realizado em Beja. 
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Segunda mobilidade - Macedónia do Norte (maio de 2022) 

 

- 4 rapazes e 2 raparigas; 

- 1 da Diogo de Gouveia, 4 de Santiago Maior e 1 de Santa Maria (foram contactados dois 

outros alunos da escola Diogo de Gouveia, os quais não quiseram participar); 

- 3 alunos apenas conhecem outro país para além de Portugal e os outros 3 conhecem dois 

países para além do nosso. 

- 3 alunos participaram no encontro realizado em Beja.   

 

Defendemos a transparência de todos os processos que envolvam orçamentos públicos. É 

nossa obrigação, respeitando os princípios de serviço público e de escola pública que 

defendemos, ser o mais transparentes possível nas decisões tomadas, respeitando a 

equidade de oportunidades para todos. 

 

 

Leopoldina Pina de Almeida 

(coordenadora de projetos do Agrupamento de Escolas n.º1 de Beja) 
 


