
OBJETIVOS DO PROJETO 

 

As atividades que pretendemos desenvolver no âmbito deste projeto pretendem potenciar impactos junto da 

comunidade escolar, centrados nas 4 temáticas acima referidas, a saber: 

1. Consciência de cidadania europeia, 

Objetivos: 

• Desenvolvimento da relação entre a dimensão local e a europeia, e o conhecimento de outras 

realidades 

escolares(Visita a escolas de Douchy-les-Mines); 

• Promoção da participação de docentes, alunos e famílias em iniciativas escolares de cariz 

europeu, e consequente alargamento da participação no Clube Europeu(Consciência europeia); 

• Aumento da participação dos docentes em projetos eTwinning(projetos cross border, 

internacionalização). 

 

2. Desenvolvimento da língua Inglesa em âmbito escolar, 

Objetivos 

• Dinamização de aulas CLIL; 

• Desenvolvimento das competências linguísticas do staff docente, não docente, e alunos (cursos 

internos preparatórios para o upgrade de conhecimentos em Inglês e mobilidade para formações no 

estrangeiro que permita aos docentes a prática); 

• Desenvolvimento da Consciência da importância da língua Inglesa; 

• Facilitação de projetos de intercâmbio, seja no ambiente eTwinning seja em mobilidades no 

formato de frequência de cursos ou em mobilidades de job shadowing. 

3. Inclusão de alunos diferentes 

Objetivos: 

• observar e entender a forma prática como as estruturas escolares se constroem no sentido de 

dar o apoio aos alunos com necessidades especiais; 

• Permitir a formação de docentes num país europeu, através da frequência de cursos sobre a 

realidade europeia da inclusão de alunos diferentes, que depois possam difundir em cascata estes 

conhecimentos na escola; 

• Melhorar a formação dos docentes relativamente aos aspetos importantes a desenvolver nas 

escolas no âmbito do decreto lei 54/2018. 

4. Ensino inovador centrado no aluno, nos seus valores e atitudes, alicerçado em estratégias de 

Project Based Learning. 

Objetivos: 

• Conhecer outras realidades e escolas em países europeus em que os processos de ensino baseados 

nos alunos estejam mais avançados, de forma a podermos aprender as problemáticas na organização 

desenvolvimento e avaliação de trabalhos de projeto; 

• Poder conhecer projetos de sucesso com ambientes de ensino baseado em Projet Based Learning e 

extrapolar estratégias de aplicação á nossa realidade. 


