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 sensibilizar e dar a conhecer as diferentes culturas 
e línguas europeias; 

 proporcionar aos nossos alunos a possibilidade de 
adquirir aptidões e vivências que promovam o seu 
desenvolvimento pessoal e, no futuro, a sua vida 
profissional; 

 desenvolver a sua comuniação oral e escrita na 
língua inglesa; 

 melhorar a informação ambiental e ecológica; 
 criar uma consciência ambiental; 
 desenvolver o uso das TIC; 
 reforçar a dimensão europeia na educação escolar. 

 



Grécia  

Itália 

Portugal  

Polónia 



   Atenas 







   Varsóvia 



Apresentação da escola 

Participação numa revista eletrónica e 

em formato de impressão 

Levantamento de questões ambientais 

graves existentes no nosso país 

Criação/manutenção de um blog 

Estudo sobre o efeito de estufa, espécies 

em perigo, esgotamento dos recursos 

naturais e poluição.  

 



2013|2014 

 

- Trikala: 18 a 23 de Janeiro de 2014 

 

- Lisboa: 3 a 8 de Maio de 2014  

 



2014|2015 

 

 -  Viterbo e Rybnik, em datas a definir. 



Nas capitais os alunos ficam hospedados 

nos mesmos hotéis das professoras 

 

Nas cidades das escolas os alunos ficam 

alojados em casas de estudantes ou, 

quando tal não for possível, nos mesmos 

hotéis das professoras 

 



Cada uma das famílas dos alunos que 

irão viajar recebe em casa 1 aluno de um 

dos outros países participantes 

 

Todas as famílias portuguesas recebem 

já em Maio um aluno de outro país, 

apesar de nessa altura apenas 6 alunos 

terem já viajado. 



O Programa COMENIUS financia todas as 

despesas de viagens (transportes e 

seguros), estadia e alimentação principal 

(pequeno almoço, almoço e jantar) 

 

Os alunos devem levar dinheiro para 

outras despesas (lembranças, 

“lanchinhos”, ...) 



Autorização de participação (entregue 
pelas professoras) devidamente assinada 

Fotocópia do BI/CC  
Fotocópia do NIF 
Autorização de viagem – a ser entregue 

de acordo com a viagem de cada aluno 
BI/CC dentro da validade na data da 

viagem 
Seguro de viagem (responsabilidade da 

ESAD) 
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