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Projetos Internacionais
Seleção de Alunos

Abreviatura:

Elaborado:

Data:

Critério 4Critério 3Critério 2Critério 1

JUSTIFICAÇÃO FINAL

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Alunos

ID Projeto:

Turmas Participantes:

II - SELEÇÃO DE ALUNOS

TOTAL Crit. Desem.*

Nome do Projeto: «projeto»

Escolas Participantes:

Professores do Projeto: Nome Responsável, Nome Responsável e Nome Responsável

N.º alunos:

* - Preencher SIM ou NÃO para indicar se foi utilizado o critério de desempate (explicado na caixa em baixo)
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Data:

Nome do Projeto: «projeto»

/ /

O Diretor Pedagógico

Nome Responsável Nome Responsável

José Pegada

CargoCargo

Explicação dos critérios de seleção

Critério 1 - Resultados escolares (20%) – O / a aluno / a tem avaliações muito positivas e não tem mais do que 3 módulos em atraso, no 
mês anterior à realização da mobilidade.
Critério 2 – Relacionamento interpessoal (35%) – O / a aluno / a demonstra capacidade de comunicação verbal e não verbal, em grupo 
restrito e em público, que facilite a sua integração ativa nos grupos de trabalho internacional.
Critério 3 – Autonomia linguística (30%) – O / a aluno / a detém conhecimentos linguísticos de Inglês, que asseguram a sua capacidade 
para manter uma conversação, individual e em grupo.
Critério 4 – Compromisso para com a Escola (15%) – O / a aluno / a participa ativamente em atividades curriculares e extracurriculares 
na Escola, sendo detentor de uma personalidade proativa, solidária, respeitadora e colaborante para com os colegas, docentes e 
funcionários, inexistindo registos disciplinares.

Critério de desempate – será escolhido o/a aluno/a proveniente do estrato socio/económico mais desfavorecido, isto é, aquele que de 
outra forma não teria possibilidade de, pelos seus próprios meios, obter uma experiência similar.

Os critérios serão avaliados numa escala quantitativa de 1 a 4 pontos.

DATA: 29 1 2020

Cargo

O Coordenador do GCI

Sérgio Fernandes

Nome Responsável
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