PROGRAMA ERASMUS + | AÇÃO-CHAVE KA210
PROJETO "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through
Innovative Digital Tools" - 2022/24
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (20 alunos a selecionar)
Procedimentos de candidatura:
1. Preencher e submeter a ficha de candidatura online (através das redes
sociais ou website da ESCT);
2. Apresentar-se e expressar a sua motivação para participação no projeto,
através do envio de um vídeo de apresentação, em inglês, gravado e
editado em telemóvel, com a duração aproximada de 30 segundos;
3. Participar na entrevista, no caso de ser convocado/a;
4. Aceitar o regulamento do projeto, no caso de ser selecionado/a.

Critérios de seleção dos participantes:
1º. Frequentar o 10.º/11.º ano de escolaridade do Ensino Regular.
2º. Frequentar a disciplina de Matemática A ou Matemática Aplicada às
Ciências Sociais (MACS).
3º. Pertencer à faixa etária entre os 14 e os 17 anos.
4º. Possuir os requisitos mínimos comunicacionais na língua oficial de
comunicação estabelecida para o projeto (inglês).
5º. Demonstrar motivação para desenvolver a literacia matemática, as
competências digitais e a competência comunicativa em inglês.
6º. Não apresentar qualquer registo de ocorrências disciplinares.
7º. Ser proveniente de contextos desfavorecidos, de ordem socioecónomica e
cultural [10 em 20 alunos].

Informações
sobre as fases
de seleção dos
candidatos

• Divulgação dos critérios de seleção para a participação no
projeto, no átrio da escola, redes sociais e website da ESCT | 20
de outubro de 2022
• Submissão da ficha de candidatura online e envio do vídeo de
apresentação/motivação | entre 20 e 25 de outubro de 2022
• Publicação da lista dos candidatos/as selecionados/as, no átrio
da escola e website da ESCT, e convocatória para a entrevista a
realizar com o júri | 2 de novembro de 2022
• Realização de entrevistas com o júri de seleção | 4 de novembro
de 2022

• Divulgação da lista de ordenação final dos/as candidatos/as
selecionados/as | 7 de novembro de 2022

• Aceitação do regulamento do projeto, em reunião presencial
com os(as) alunos(as) selecionados(as) e respetivos(as)
encarregados(as) de educação | 9 de novembro de 2022

