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Projeto Erasmus+ do Agrupamento

Título do Projeto:
Fronteiras Históricas na Europa: Antigos Limites, Novas
Oportunidades
Objetivo Geral: conhecer aspetos das dinâmicas fronteiriças dos países envolvidos,
desde a história, gastronomia, práticas de trocas comerciais, culturais e mesmo religiosas,
através da língua Inglesa e de mobilidades entre os vários países
Objetivos específicos:
Educar para a tolerância, respeito por outras culturas, para erradicar a xenofobia, o
racismo e as atitudes radicais;
Aperfeiçoar as competências digitais;
Melhorar as performances na língua Inglesa;
Troca de experiências de trabalho intergrupos/ interpaíses;
Ajudar na criação de um livro multilingue e de outro digital com guias
interfronteiriços;
Envolver o mais possível a comunidade escolar e extra-escolar numa experiência
europeia.
Mobilidades estre os diferentes países.

Países Parceiros: Itália; Espanha; Polónia, República Checa e
Eslovénia
Viagens:
Cidades

Datas das viagens

Mogadouro

Fevereiro de 2018

Pobiedziska - Polónia

Abril de 2018

Kolíu –República Checa

Outubro de 2018

Recanati - Itália

Fevereiro de 2019

Úbeda - Espanha

A combinar em 2019
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Regimento:
 O projeto aqui apresentado decorrerá entre os anos letivos de 2017 e 2019;
 Foi organizado para alunos do 9º ao 11º;
 Não comporta custos para os intervenientes, visto ser financiado pela UE;
 Em cada mobilidade haverá cinco participantes: três alunos e dois professores;
 Estadia de uma semana: dois dias de viagem e cinco de atividades;
 Em sede escolar irá haver encontros semanais, todas as sextas-feiras, pelas 16.50, para
realização de todas as atividades enumeradas no projeto;
 Os alunos terão que se inscrever, em ficha própria, até ao final de outubro, sem
exceção;
 Terá que haver envolvimento e interesse pelas atividades do projeto, por parte dos
selecionados, ao longo dos dois anos letivos, correndo o risco de serem excluídos se
apresentarem 3 faltas injustificadas;
 Verificando-se a situação acima descrita, esses alunos serão substituídos por outros
que estejam no grupo suplentes ou não.
Critérios de seleção:
O candidato deve apresentar os seguintes requisitos:
1 – Ter entregue a Ficha de Candidatura dentro do prazo estipulado;
2 – Possuir os requisitos mínimos linguísticos de inglês ou espanhol;
(Será verificada a nota da disciplina de Inglês e ou Espanhol do último ano letivo.)
3 – Não ter sido sujeito a processos disciplinares ao longo dos anos letivos 2015 a
2017.
4 – Ter participado em atividades do projeto;
5 – Ter bom desempenho escolar;
A cada um destes critérios será atribuída a classificação de 1 a 5 pela equipa
envolvida no projeto.
Os resultados serão afixados na primeira semana de novembro.
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Os membros do Clube Europeu comprometem-se a:
1. Participar em todas as reuniões semanais (limite de faltas - três faltas não
justificadas);
2. Cumprir as regras constantes deste regulamento e todas as definidas por lei e pelo
Regulamento Interno da Escola;
3. Respeitar as orientações dadas pelos professores responsáveis;
4. Cumprir todas as tarefas que lhes são atribuídas;
5. Promover o são convívio entre todos, no mútuo respeito, disciplina e colaboração;
6. Manter o espírito de respeito, de disciplina e de colaboração
7. Ser responsável pelo cumprimento de prazos definidos;
8. Aceitar sempre com respeito as decisões tomadas pela maioria dos elementos
deste projeto.
9. Os membros do projeto não podem ser prejudicados pelas saídas organizadas pelo
mesmo;
10. Zelar pela preservação das instalações e material disponibilizado pelo projeto;
11. Valorizar e promover o projeto na escola e na comunidade.
Avaliação:
A avaliação será realizada ao longo dos vários encontros, no grupo dos cinco países;
pelos trabalhos apresentados e desenvolvidos online; preenchimento de questionários
online; qualidade e quantidade dos trabalhos apresentados ao longo do projeto e de outras
formas que a NA assim o solicite.

Equipa de trabalho:
Ana Cristina Cordeiro Rodrigues
Cândida Bernardete
Alfredo Cameirão
Helena Ruano
Mogadouro, 22 de setembro de 2017
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