PROJETO ERASMUS +

O Projeto “YOUNG ENTREPRENEURS – LEARNING BY EXPERIENCE” insere-se no
Programa ERASMUS +, Educação e Formação. Financiado pela União Europeia,
envolve, para além da nossa escola, outras quatro europeias.
A parceria tem como objetivos principais:
Fomentar a tolerância entre os participantes;
Desenvolver novas amizades;
Fomentar a cooperação internacional;
Desenvolver capacidades multimédia;
Incentivar o trabalho de equipa;
Desenvolver capacidades de planeamento;
Aperfeiçoar as competências linguísticas, nomeadamente na língua
inglesa;
Criar oportunidades de mercado para os nossos alunos;
Salientar a diversidade cultural e religiosa na Europa;
Contactar com outras culturas, enriquecendo as experiências de vida;
Criar a oportunidade de conhecer outros países da Europa.

Este projecto vai decorrer nos anos letivos de 2017/2018 e 20018/2019 e envolve
os seguintes países: Letónia, Estónia, Bélgica e Grécia.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A nossa escola procederá à seleção de 23 alunos que obedecerá aos seguintes
critérios:

1º. alunos a frequentar os 10º, 11º e 12º anos inscritos na disciplina de Inglês;
2º. alunos que nunca participaram em qualquer dos quatro projetos Comenius e
um Erasmus+ anteriores;
3º. bom desempenho linguístico numa entrevista realizada em Inglês;
4º. avaliação obtida na disciplina de Inglês no ano letivo anterior. Em caso de
empate, considera-se a avaliação do final do 2º período. Se persistir empate,
considera-se a avaliação do final do 1º período;
5º. disponibilidade para receber um colega de outro país, em sua casa, durante a
sua estadia em Portugal;
6º. autorização expressa dos pais/encarregados de educação para a realização das
viagens e atividades previstas no projeto;
7º. disponibilidade para participar nos encontros transnacionais previstos no
projeto.

Inscrições abertas na página da Escola entre os dias 18 e 26 de outubro de 2017.
As entrevistas aos alunos realizar-se-ão:
- 10º, 11º e 12º anos, no dia 04 de outubro, a partir das 15:30 horas
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