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Comenius - Parceria Multilateral     ( PORTUGAL _ ESLOVÁQUIA _ BULGÁRIA) 2012-2014 

� OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
• Desenvolver o conhecimento e sensibilizar os jovens e o pessoal educativo para a diversidade e para o valor das culturas e das línguas 

europeias;  
� OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

• Melhorar em termos qualitativos e aumentar em termos quantitativos a mobilidade de alunos e de pessoal educativo nos diferentes Estados-
membros da União Europeia;  

• Melhorar em termos qualitativos e aumentar em termos quantitativos as parcerias entre escolas de diferentes Estados-membros da União 
Europeia, pretendendo-se a participação de, pelo menos, três milhões alunos em atividades educativas conjuntas, durante a vigência do 
Programa Aprendizagem ao Longo da Vida (2007-2013);  

• Incentivar a aprendizagem de línguas estrangeiras modernas;  

• Apoiar o desenvolvimento de conteúdos, serviços, pedagogias e práticas inovadoras, com base no uso das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), no domínio da aprendizagem ao longo da vida; 

• Reforçar a qualidade e a dimensão europeia da formação de professores;  

• Apoiar a melhoria dos métodos pedagógicos e da gestão das escolas. 
 
 

Principais objetivos específicos do nosso projeto 

 Escola Secundária Manuel da Fonseca - Santiago do Cacém – Portugal 

 
 
1. Motivar os alunos para o estudo da matemática encorajando-os a ultrapassar dificuldades. 
2. Desenvolver o raciocínio matemático e utilizá-lo na resolução de problemas do quotidiano.  
3. Identificar a relação entre catividades da vida diária e a matemática. 
4. Desenvolver o raciocínio lógico 
5. Desenvolver capacidades na utilização de tecnologias da comunicação. 
6. Promover o interesse pelo estudo de línguas estrangeiras, trabalho de grupo e cooperação.  
7. Promover o intercâmbio entre alunos e professores das escolas parceiras. 
8. Comparar métodos de trabalho nas diferentes disciplinas 
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Este projeto tem como base a mobilidade de alunos e professores durante dois anos letivos. 

Os alunos participantes nas mobilidades são alojados em casa dos parceiros e recebem os mesmos no nosso país. 

Plano de Atividades previstas para 2012-2013 

Calendarização Atividade Países dinamizadores  

outubro  2012 • Lançamento do concurso para o Logo do projeto. 

• Realização dum pequeno vídeo apresentando a escola, a 

região e o País. 

(PORTUGAL _ ESLOVÁQUIA _ 

BULGÁRIA) 

 

outubro – 1ª Mobilidade  

( 22 -26 outubro de 2012) 

  

              Cf. Programa enviado pela escola eslovaca. 

ESLOVÁQUIA _ Gymnazium 

Snina 

novembro • Organização do Comenius Corner ( Divulgação do projeto) (PORTUGAL _ ESLOVÁQUIA _ 

BULGÁRIA) 

dezembro • Construção do site do projeto-  

• 1ª newsletter 

• Elaboração de um questionário sobre as opiniões dos alunos 

em relação ao estudo da matemática. 

ESLOVÁQUI 

 

BULGÁRIA 

janeiro/ fevereiro • Aplicação do questionário (PORTUGAL _ ESLOVÁQUIA _ 
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BULGÁRIA) 

março/abril • Tratamento dos resultados do questionário 

• Elaboração de Powerpoint para apresentação na 2ª 

mobilidade. 

(PORTUGAL _ ESLOVÁQUIA _ 

BULGÁRIA) 

abril – 2ª Mobilidade 

( 22 a 26 de abril de 2013) 

• Apresentação  das conclusões do questionário 

• Programa da escola da Bulgária 

BULGÁRIA-St. Paisii Hilendarski 

Parvomai 

maio • 2ª newsletter BULGÁRIA 

maio • Coordenação de dicionário de termos matemáticos   

• Programação da 3ª mobilidade 

PORTUGAL 

junho - 3ª Mobilidade 

 (de 03-07 de junho 2013) 

• Publicação do dicionário 

• Programa em elaboração pela ESMF 

PORTUGAL- Escola Secundária 

Manuel da Fonseca- Santiago 

do Cacém 

julho •  3ª newsletter PORTUGAL 
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Apresenta-se aqui um sumário das atividades já desenvolvidas e a desenvolver durante o ano letivo 2012-2013. 

Lembramos que as atividades deste projeto se situam não só na área das línguas mas também na área das ciências, principalmente da 

matemática enquanto linguagem universal. Assim, todos os professores interessados podem participar no projeto. 

Para além da participação efetiva nas atividades do projeto, todos os professores podem participar na receção às escolas parceiras 

durante as mobilidades a realizar em Portugal. 

 

A coordenação do projeto lembra que todos devemos prestar atenção às datas em que se realizam as mobilidades - 22 a 26 de abril de 

2013) e de 03-07 de junho 2013 e onde participam alunos das três turmas do 10º ano.  

 

 

As Coordenadoras do projeto, 

 

Isabel João Graça Bernardo 

 

 


