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ESCOLA SEM PAREDES,
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EUROPE WITHOUT  BORDERS.
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“The more variety, the better society”



• O conceito de migração é tão antigo como a história humana e, neste processo, os
migrantes têm dois alternativas: Adaptar-se à sociedade, ou levar uma vida
afastada dela.

• As recentes ondas de migração para a Europa remetem-nos igualmente para o
problema de integração resultante de ter uma língua, cultura estilo de vida. É
inevitável tomar as disposições necessárias ao processo de integração dos
refugiados/imigrantes e os seus direitos a uma educação igualitária. Estão expostos
à nova cultura e à sua língua para além da sua língua materna têm dificuldade
tanto em aprender como em comunicar com os seus pares. Em neste contexto, é
importante que estas crianças se adaptem ao sistema educativo e se socializem na
escola.

• A "Estratégia Europeia 2020", tem como prioridade questões de igualdade e
abordagens antiracistas na educação, formação, e projetos juvenis, incluindo o
diálogo intercultural.



Porque	todos	somos	Migrantes…

• Assim, as atividades destinadas a eliminar a desigualdade,
combater a discriminação, o racismo, e a violência devem ser
acrescentadas aos currículos e a participação e o desempenho
de aprendizagem dos estudantes desfavorecidos devem ser
tomadas em consideração nas escolas.

• O principal objetivo deste projeto é aumentar a
consciencialização da comunidade escolar e outros interessados
em relação aos estudantes refugiados/imigrantes e torná-los
mais ativos no processo educativo através de atividades que
envolvem a inclusão social.



OBJETIVOS
• Ser capaz de compreender os sentimentos dos outros 

• Compreender a diversidade cultural 

• Ser capaz de aprender a não distinguir os outros de acordo com a sua crença, género, 
raça, cor, língua ou religião - Aprender e compreender as diferenças culturais 

• Ter consciência das consequências negativas dos preconceitos e estereótipos 

• Ser tolerante com os outros 

• Permitir que os estudantes refugiados/imigrantes sejam mais ativos através das 
atividades que envolvem a integração social 

• Aumentar a empatia pelos outros provenientes de diferentes culturas e etnias 

• Aumentar a consciência da comunidade escolar e de outras partes interessadas em 
relação aos estudantes refugiados/imigrantes 

• Criar diálogo intercultural - Interagir em inglês como língua estrangeira 



• Turquia	– 19	Mayis Anadolu Lisesi

• Lituânia	- Vilniaus Salomejos
Neries gimnazija

•
Roménia	- Colegiul National Mihai
Viteazul

• Polónia	- Zespol Szkol w	Zychlinie

• Itália	- Istituto Istruzione
Superiore Renato	Guttuso

PARCEIROS:



MOBILIDADES

Professores: Para cada programa LTT, serão designados dois professores. Espera-se que
estes professores tenham pelo menos o nível B2 de proficiência em inglês de modo a
cooperar e comunicar com os outros colegas durante as atividades do LTT. Os
professores serão também selecionados de acordo com o critério de fazer parte do
projeto eTwinning "Bridging Cultures". Os dois projetos (projeto Ka229-eTwinning) serão
realizados de forma sincronizada e serão conduzidos pelos professores que orientam e
apoiam os seus alunos durante as atividades.

Estudantes: Entre os 14-18 anos de idade e com elevado nível de proficiência em inglês
poderão participar em cada atividade do LTT a ser organizada no âmbito do projeto. O
número de estudantes designados para cada mobilidade será de cinco.



PARTICIPANTES	LOCAIS

O pessoal da escola: Após a aprovação do projeto, cada instituição realizará uma reunião local (em P1)
com o pessoal da escola para partilhar informações gerais sobre o conteúdo e o calendário do projeto,
os critérios de seleção dos participantes e a distribuição das tarefas.

Pais: A segunda reunião (em P3) será organizada pela equipa preparatória intercultural aos pais dos
alunos que participarão no projeto. Serão informados sobre o conteúdo do projeto e os seus objetivos
nesta reunião. Cartas de consentimento para viagens ao estrangeiro serão também assinadas por eles
para dar permissão para atividades de LTT.

Intervenientes: Haverá visitas às autoridades locais para tornar o projeto conhecido por grupos
maiores de pessoas. Os jornais locais, canais de televisão também serão contactados para partilhar as
notícias do projeto. Os grupos visitarão os locais para efeitos das atividades do projeto, tais como
entrevistas de rua, visitas aos locais onde vivem as minorias, etc. O projeto eTwinning estará aberto a
novos parceiros de outros países. Com a ajuda desta parceria, o projeto será apresentado a um grupo
mais vasto de pessoas.



Equipa de Divulgação: 2 professores e 1 administrativo

1. Realização das atividades do projeto eTwinning para a continuação do projeto na
plataforma online
2. Criação de um sítio web para anunciar o projeto às massas que queiram beneficiar dos
resultados do projeto
3. Partilha de notícias através da imprensa local, da escola e dos sítios Web do projeto
4. Criação de contas Facebook/Twitter/Instagram para promover o projeto a uma
audiência maior
5. Criar um grupo WhatsApp com as outras equipas a fim de levar a cabo o projeto em
cooperação
6. Partilhar as notícias no canto Erasmus+
7. Candidatura ao eTwinning European/National Quality Label
8. Partilhar o conteúdo do projeto na Plataforma de Resultados do Projeto Erasmus+
9. Preparação e publicação de brochuras, revistas





O	projeto	é	um	percurso	coletivo	
no	qual	cada	um	de	nós	fará
a	diferença	com	a	sua	
participação!	

Vamos caminhar 
juntos!



QUERES	PARTICIPAR	NESTE	PROJETO?


