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Agrupamento de Escolas do Concelho 

de Ferreira do Zêzere _____170525 

  

 Projeto “Ethos of  Europe – Acting for Integration” 
Contrato de financiamento n.º 2018-1-DE03-KA229-047349_4 do setor Ensino Escolar para a Ação Chave 2 do Programa Erasmus+ 2018. 

Regulamento do concurso de seleção 
3 bolsas para a atividade em Nápoles Março 2020 

 

Âmbito  

       - No âmbito do Programa Erasmus +, Projeto “Ethos of Europe – Acting for Integration” 

Contrato de financiamento n.º2018-1-DE03-KA229-047349_4, iremos realizar um concurso para 

selecionar 3 alunos para a participação na atividade C5 a realizar em Nápoles, Itália de 1 a 7 de 

março de 2020. 

Tema e modalidade dos trabalhos 

- Este concurso/ prova de seleção terá como tema “Acting for Integration”, os trabalhos podem 

integrar uma ou mais das seguintes modalidades: Dramatização, Dança, Música ou Expressão 

Plástica. 

Constituição das equipas 

 

- Cada equipa deve ser constituída por 3 alunos do ensino secundário. Os alunos de cada 

equipa podem ser da mesma turma ou de turmas e ano diferentes. 

- Estão excluídos os alunos que já participaram noutras atividades internacionais deste 

projeto. 

- No ato da inscrição os alunos que constituem a equipa devem entregar uma autorização do 

encarregado de educação a autorizar a sua participação. 

 

Trabalhos 

- o trabalho a apresentar será constituído por duas partes: 

         - Um texto em inglês sobre as migrações na europa e a integração dos migrantes, e o 

que motiva os elementos do grupo a concorrer a uma bolsa para participar na atividade na 

Itália. ( só serão aceites textos originais) 

         - Uma apresentação pública com a duração máxima de 5 min, sobre o tema do 

Projeto – podendo ser apresentado em português ou inglês. As modalidades da apresentação 

são a dança, a dramatização, a música ou expressão plástica. Esta apresentação terá lugar em 

dia e hora a combinar e a apresentação do trabalho vencedor na festa de Natal da Escola 

sede. 

Constituição do júri 

O júri que irá avaliar os trabalhos terá a seguinte constituição: 

- A diretora da escola 

- O coordenador do programa Erasmus + 

- Um representante do concelho Geral 

- Um representante dos alunos 

 

Prazos 

- Inscrição até dia 29 de Novembro de 2019 

- Entrega da primeira parte ( do texto em inglês) – 06 de Dezembro de 2019 

- Apresentação pública dos trabalhos na festa de Natal – 16 de Dezembro 2019 

 
                                                                            Ferreira do Zêzere,22 de Novembro de 2019 

                                                                                                           A Diretora 

                                                                                        Maria Isabel Saúde Ferreira da Silva 


