
 

Projeto Erasmus+ 

“SOS Earth: Exploring natural diversity and creating awareness of environmental problems” 

 

REGULAMENTO 

 

O Erasmus+ é um programa da União Europeia para a educação, formação, juventude e desporto. É destinado a apoiar as atividades de 

educação e de formação para os jovens europeus. Pretende-se que as escolas inseridas no espaço europeu possam trabalhar em conjunto de forma a 

possibilitar que alunos e professores experienciem e partilhem práticas inovadoras em contexto escolar e na comunidade, em diferentes países.  

O presente regulamento visa apresentar as normas que regem a participação dos alunos no projeto Erasmus+ “SOS Planeta – Explorar a 

diversidade natural para tomada de consciência dos problemas ambientais”, projeto aprovado, em julho de 2019, no âmbito da Ação-chave 2 

(KA2) – Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas (Parcerias Estratégicas) - (mais informação em 

http://www.erasmusmais.pt/erasmusmais/index.php).   

1. Objetivos do projeto 

 Incentivar a descoberta e a exploração do património natural do continente europeu. 

 Tomar consciência dos problemas ambientais que enfrentamos. 

 Refletir e discutir possíveis soluções para proteger o ambiente natural. 

 Reforçar o sentimento de orgulho e de apreço pela riqueza natural do nosso continente. 

 Promover o empreendedorismo e as competências linguísticas e de comunicação. 

 Adquirir competências essenciais para o exercício pleno da cidadania na Europa e no mundo globalizado. 

2. Áreas envolvidas  

 Línguas, Ciências, Geografia, Cultura e Tecnologias. 

3. Língua de comunicação 

 Inglês. 

4. Destinatários  

 Todos os alunos do 9.º, 10.º e 11.º anos da escola E. B. 2, 3 / S Josefa de Óbidos, com idades compreendidas entre os 14 e os 

16 anos. 

5. Países e escolas participantes / parceiras  

 Áustria – Graz -  Modellschule  - Escola coordenadora 

 França – Domont – Collège Aristide Briand  

 Reino Unido – Londres – Thomas More Catholic School  

 Portugal – Óbidos - Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos  

6. Duração   

 24 meses (2 anos) - Ano letivo 2019/2020 e ano letivo 2020/2021. 

7. Professores e técnicos participantes 

Maria de Lurdes Clemente (coordenadora), Elsa Curto, Ivone Cristino, Maria Orlanda Cabral, Maria José Chaves e Elisabeth Rocha. 

8. Atividades  

Os alunos envolvidos neste projeto terão a oportunidade de participar ativamente e de promover algumas das atividades que a seguir se 

enunciam.  

A - Debates sobre problemas ambientais e suas possíveis soluções e sobre a importância dos três R’s. 

B - Passeios ao longo de rios e lagoas de modo a testar a qualidade das suas águas. 

C - Visitas a locais considerados património natural, a quintas ecológicas, a museus de história natural, a mercados e a glaciares. 

D - Organização de corridas e caminhadas ecológicas. 

E - Medição da pegada ecológica e das suas consequências com vista à diminuição do seu impacto. 

  Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos   

            Escola E. B 2, 3/S Josefa de Óbidos 

 



F - Avaliação das escolas relativamente à eficácia do tratamento do lixo e ao uso da energia. 

G – Oficinas de formação: problemas ambientais e “landart”. 

H - Plantação de uma árvore em cada escola. 

9. Viagens/Mobilidades 

8.1.  O projeto contempla no total quatro encontros: 

 ano letivo 2019/ 2020 - Áustria e Portugal; 

 ano letivo 2020/ 2021 – França e Inglaterra. 

Os alunos portugueses viajarão aos países estrangeiros, onde serão alojados em casa dos alunos estrangeiros seus parceiros, e receberão 

alunos desses países parceiros nas suas casas, aquando do encontro em Portugal. 

Cada viagem terá a duração de cinco a sete dias, que serão ocupados com a deslocação e a realização das atividades programadas.  

Nestas viagens, os alunos participarão gratuitamente, isto é, todas as despesas são suportadas pelo programa Erasmus+. Excetuam-se as 

compras pessoais, como, por exemplo, a compra de presentes e outras. 

8.2. Condições para participação no projeto 

A - Não ter faltas disciplinares no ano letivo transato e no presente ano letivo. 

B - Estar disponível para viajar de avião. 

C - Estar disponível para ser alojado na casa dos alunos estrangeiros seus parceiros. 

D - Estar disponível para receber na sua casa alunos estrangeiros parceiros. 

E - Envolver-se de forma ativa e empenhada nas atividades programadas, cumprindo todas as tarefas propostas. 

8.3. Seleção dos candidatos 

A – Os alunos candidatos poderão levantar na reprografia a Ficha de Inscrição no Projeto, entre os dias 22 e 29 de novembro de 

2019. 

B – A Ficha de Inscrição no Projeto terá de ser entregue na secretaria da Escola E. B. 2, 3 / S Josefa de Óbidos, às assistentes 

técnicas Teresa Leal ou Fernanda Rodrigues, das 9h00 às 16h00, entre os dias 25 e 29 de novembro de 2019. 

C - Os alunos a participar no projeto serão selecionados de acordo com a ordem cronológica da entrega da Ficha de Inscrição no 

Projeto na secretaria da Escola E.B. 2, 3 /S Josefa de Óbidos 

D - Se houver mais do que 26 alunos inscritos no projeto, terão prioridade os que se inscrevem pela 1.ª vez num projeto Erasmus + na 

escola, uma vez que as escolas parceiras são as mesmas do projeto implementado nos anos de 2016 a 2019. 

E – Seleção dos alunos para os diferentes encontros/ viagens: 

       Áustria  (Graz – Modellschule) - 10 alunos portugueses.  

       Inglaterra (Londres – Thomas More Catholic School) – 6 alunos. 

 França (Domont – Collège Aristide Briand)  – 10 alunos. 

       Os alunos serão selecionados de acordo com as suas preferências.  

       Caso existam mais alunos interessados no mesmo encontro, estes serão sorteados.  

       Cada aluno participará apenas uma vez nos encontros/ viagens internacionais. 

8.4. Desistências 

 A - A eventual desistência de um aluno deverá ser comunicada, verbalmente, pelo aluno a um elemento do grupo Erasmus+, e, por 

escrito, pelo encarregado de educação à Direção do Agrupamento, logo que ocorra, justificando o motivo da sua desistência.  

B - Se a justificação não for atendível, o encarregado de educação do aluno em causa tem de assumir as obrigações acessórias do 

projeto, nomeadamente o pagamento de reservas de viagem, a partir do momento em que são reservados os bilhetes nominais pela 

agência de viagens, ou o acolhimento dos alunos parceiros em sua casa.  

C - A desistência poderá, igualmente, se a justificação não for atendível, excluir o estudante de próximos projetos, caso volte a 

candidatar-se ao Programa Erasmus + nos anos seguintes. 

10. Casos omissos 

Qualquer situação ou ocorrência não estipulada no presente regulamento será decidida pelo grupo de professores responsáveis pelo 

projeto. 

 

Óbidos, 21 de novembro de 2019                               Com a colaboração

  



O Grupo Erasmus+            


