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Projeto Comenius

A Escola Monsenhor Elísio Araújo viu aprovado pela União Europeia a candidatura do seu
projeto multinacional A matter of choices que integra, para além da nossa, escolas da Turquia,
Polónia, Letónia, Roménia, Escócia, Dinamarca, Bélgica e Áustria irá decorrer durante os anos
letivos 2013-2014 e 2014-2015.

Este projeto está integrado no programa, Aprendizagem ao Longo da Vida, subprograma Com
enius
, sendo apoiado financeiramente por ele. Entre outros objetivos, este programa pretende,
através dos intercâmbios estabelecidos, promover a aproximação dos jovens estudantes da
União Europeia, através do melhor conhecimento da cultura de cada um. O projeto
apresentado contempla, para além de atividades nas respetivas escolas em torno das ideias
centrais, a realização de visitas às escolas dos países envolvidos, onde serão apresentados os
trabalhos que os alunos estão a desenvolver nas suas escolas.

Esta será uma excelente oportunidade para promover a aproximação de jovens de diferentes
países e um conhecimento mais direto das pessoas, os seus hábitos e culturas, uma vez que a
organização prevê que, para além dos contactos a estabelecer com os alunos nas escolas que
se visitam, os alunos convidados fiquem alojados na casa da família de alunos. As viagens
serão ainda uma oportunidade para praticar a língua inglesa.

Este projeto arranca, em termos de visitas, com a viagem à Roménia (20 a 26 de Outubro),
seguindo-se a vista à escola da Turquia, no decurso do próximo mês de Fevereiro. A nossa
escola será visitada em Setembro de 2014.

Os alunos envolvidos mais diretamente no projeto trabalharão ao longo dos dois anos, entre
outros, temas como a promoção de estilos de vida saudáveis, o bullying, a tolerância, cultura
europeia, multiculturalismo; estabelecerão contactos com alunos das outras escolas que estão
também a trabalhar as mesmas temáticas; contactarão mais diretamente com os alunos que
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receberemos no mês de Setembro, acompanhando as atividades a desenvolver na nossa
escola; um determinado número de alunos e suas famílias acolherão em suas casas, durante
os dias da visita, alunos das escolas que nos visitam; e cerca de 18 alunos terão oportunidade
de viajar e conhecer escolas e regiões dos países envolvidos (para cada viagem será formado
um grupo de 2 a 4 alunos, acompanhados por um mínimo de dois professores).

Estando interessados em participar no projeto os alunos deverão inscrever-se junto dos
professores responsáveis ou do respetivo Diretor de Turma, a quem devem solicitar a ficha de
inscrição e entregar os documentos solicitados. Os alunos que vierem a ser selecionados para
participar nas viagens terão, como contrapartida, de receber em suas casas alunos das escolas
europeias na altura da visita a Portugal.
Cartaz
de divulgação EB MEA

Os professores responsáveis,

Graça Pereira e Henrique Matos
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