
 

 
 

 

 

Salt Work in Progress: Piccoli Ciceroni 

Mobilidade à Eslovénia 

Entre 30 de maio a 3 de  junho de 2022 

Serão selecionados para participar na mobilidade “ Salt Work in Progress” à Eslovénia, alunos 

que no ano letivo de 2021/22 se encontram a frequentar 7º, 8º ou 9º anos, em função dos 

critérios descritos em baixo: 

Critérios: 

1. Avaliação final obtida à disciplina de Inglês no final do 1º semestre de 2021/22 
2.  Média final obtida nas restantes disciplinas no final do 1º semestre de 2021/22  
3. Avaliação final na área transdisciplinar no final do 1º semestre de 2021/22  

 

 

O valor final será calculado através de média ponderada e será divulgada uma lista seriada dos 

candidatos. 

Os alunos já selecionados anteriormente para mobilidade ao abrigo deste projeto e que se 

mantém na escola, mantém a sua posição. Serão selecionados alunos para as vagas existentes. 

Os alunos interessados deverão enviar uma carta de motivação em língua inglesa, 

devidamente identificada com nome completo, número e turma para: luisademiranda 

@aepardilho.pt até terça-feira, dia 5 de abril de 2022. 

• Os alunos interessados devem cumprir os prazos estipulados.  

• Em caso de o aluno ser alvo de qualquer participação, seja de ocorrência, ou disciplinar, 

será automaticamente eliminado do processo de seleção. 

• Será dada prioridade aos alunos que nunca participaram em nenhuma das mobilidades. 

• Para a mobilidade existem 5 vagas. 

• Em caso de empate será realizado um sorteio com caráter público em data e local a 

designar. 

• Após a seleção dos alunos para a mobilidade, é assinado um contrato entre estes e a 

coordenação do projeto, onde estão especificados os direitos e obrigações dos alunos 

(Anexo 3); 

 

Nota: Esta informação não dispensa a leitura do regulamento de candidatura que se encontra 

disponível na página do Agrupamento em Erasmus+ KA229 Salt Work in Progress: Piccoli 

Ciceroni e no espaço dedicado ao Erasmus+ no Polivalente do Agrupamento.  
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