
Processo de Seleção de Alunos 

A realização das mobilidades Erasmus+ enquadra-se numa lógica de 
igualdade de oportunidades, de forma a possibilitar a inclusão de todos os 
alunos, independentemente da sua origem social, económica ou cultural. Assim, 
existe um processo de seleção de candidatos às mobilidades Erasmus+, de 
forma a maximizar uma escolha democrática e transparente, cujos critérios de 
seleção são os seguintes:  

1. Motivação, interesse e conhecimento prévio sobre o tópico do projeto.  

2. Perfil pessoal e académico: responsabilidade, comportamento, 
assiduidade e empenho.  

3. Aproveitamento e média do conjunto das disciplinas.  

4. Sentido de iniciativa e de missão social, incluindo participação em 
atividades extracurriculares, projetos da escola e ações de voluntariado.  

5. Domínio básico de língua estrangeira – média da disciplina de Inglês.  

 Cada critério tem uma pontuação de 1 a 20 pontos, totalizando 100 
pontos. A classificação será apurada com aproximação às centésimas. Aos 
candidatos menores de idade é obrigatória a autorização formal dos 
Encarregados de Educação.  

Alunos que violem as normas do Regulamento Interno do colégio e/ou 
tenham um processo disciplinar são imediatamente excluídos do processo de 
seleção.  

Apresentação Formal dos Projetos e Inscrição 

A apresentação formal dos diferentes projetos aos alunos e dos seus 
critérios de seleção é desenvolvida no tempo letivo da disciplina de 
Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS), assim como da disciplina de Domínio 
Autónomo Curricular (DAC). Os Diretores de Turma também comunicam 
regularmente as oportunidades Erasmus+ às suas turmas. Tais apresentações 
visam enunciar as características do Programa Erasmus+, as bolsas disponíveis 
e os critérios de seleção dos candidatos. Além disso, os projetos são também 
divulgados nas redes sociais do Real Colégio, respeitando sempre as normas de 
comunicação da União Europeia.  

Os alunos candidatos inscrevem-se através do preenchimento de um 
formulário online disponível para o efeito, disponibilizado no site do Colégio e 
facilitado pelos Diretores de Turma.  

 

 



 

Seleção e Publicação dos Resultados 

Os candidatos são seriados com base nos critérios já apresentados, 
através de decisão formal do Comité de Seleção o qual é constituído pela 
Direção Pedagógica e Coordenação de Projetos Europeus, estando o resultado 
dependente do número de bolsas atribuídas pela Agência Nacional Erasmus+.  

A seriação e seleção dos candidatos é afixada na escola, ficando a 
mesma afixada pelo período estimado de 1 mês. Paralelamente, os resultados 
da seleção são publicados no site oficial do Colégio.  

Após seleção, serão marcadas reuniões no que concerne a questões 
práticas e logísticas dos projetos, que devem contar com a participação dos 
Encarregados de Educação, nas quais serão prestadas informações detalhadas 
acerca de questões logísticas associadas ao projeto.  

Nas reuniões, serão disponibilizados documentos oficiais requeridos pela 
Agência Nacional de Erasmus+, de modo a formalizar-se uma relação de 
compromisso seguro entre aluno, pais, Real Colégio e Comissão Europeia, 
possibilitando uma execução eficaz do projeto.  

Qualquer dúvida, deve ser endereçada à Direção Pedagógica, 
nomeadamente à Dra. Sandra Cunha, cujo email é 
sandra.cunha@realcolegio.pt.  
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