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2ª Mobilidade 

 

O grupo de alunos da Escola Secundária Manuel da Fonseca envolvido no Programa Comenius deslocou

entre os dias 22 e 26 de abril no âmbito da 3ª mobilidade entre escolas parceiras neste programa.

Nesta mobilidade participaram nove alunos e qua

uma realidade escolar e social diferente e de contactar 

que ficaram alojados em casas de famílias com os respectivos colegas.

Durante esta estadia tivemos oportunidade de conhecer a capital do país, Sofia, assim como 

localidades importantes e representativas da cultura búlgara. Tivemos 

manifestações culturais tais como danças tradicionais, gastronomia, etc.

Na escola os alunos e professores trabalharam no tema do projecto “ Matemática a nossa língua comum” e 

apresentaram as suas opiniões e tarefas realizadas neste âmbito

educativo deste país  com realidades diferentes no que respeita à vida da escola.

A nossa escola receberá a visita das duas escolas parceiras
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Parceria Multilateral 2012-2014    

ª Mobilidade – Portugal Bulgária 

22-26 de abril 2013 

O grupo de alunos da Escola Secundária Manuel da Fonseca envolvido no Programa Comenius deslocou

de abril no âmbito da 3ª mobilidade entre escolas parceiras neste programa.

Nesta mobilidade participaram nove alunos e quatro professores. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 

uma realidade escolar e social diferente e de contactar in loco com uma língua e cultura diferente da nossa

que ficaram alojados em casas de famílias com os respectivos colegas. 

esta estadia tivemos oportunidade de conhecer a capital do país, Sofia, assim como 

localidades importantes e representativas da cultura búlgara. Tivemos também a oportunidade de assistir a 

manifestações culturais tais como danças tradicionais, gastronomia, etc. 

Na escola os alunos e professores trabalharam no tema do projecto “ Matemática a nossa língua comum” e 

apresentaram as suas opiniões e tarefas realizadas neste âmbito. Pudemos também conhecer um pouco

com realidades diferentes no que respeita à vida da escola. 

A nossa escola receberá a visita das duas escolas parceiras ( Eslováquia e Bulgária) entre os dias 2 e 6
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O grupo de alunos da Escola Secundária Manuel da Fonseca envolvido no Programa Comenius deslocou-se à Bulgária 

de abril no âmbito da 3ª mobilidade entre escolas parceiras neste programa. 

tro professores. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 

com uma língua e cultura diferente da nossa, uma vez 

esta estadia tivemos oportunidade de conhecer a capital do país, Sofia, assim como outras cidades e 

a oportunidade de assistir a outras 

Na escola os alunos e professores trabalharam no tema do projecto “ Matemática a nossa língua comum” e 

conhecer um pouco do sistema 

( Eslováquia e Bulgária) entre os dias 2 e 6 de maio. 

Santiago do Cacém, 07 de maio de 2013 

 

A Coordenadoras do projeto, 

 

Isabel João 

 

 

 


