ERASMUS+ PROJECT:
WATER THE BLUE WAY TO A BETTER LIFE (Mobility 1: Sofia,
Bulgaria)
Período em que decorre:
 Data de saída: 24 de abril – segunda-feira
 Data de chegada: 30 de abril – domingo
Alunos participantes:
2 alunos do 10ºA
1 aluno do 10ºB
2 alunos do 10ºC
Escolhidos com base nas suas classificações em Inglês no 1º período, nas suas capacidades de comunicação
em língua Inglesa, na sua autonomia, na sua capacidade de trabalho, na possibilidade de melhorarem as
capacidades na língua, em se relacionarem com outros alunos de diferentes culturas e hábitos.
Os alunos serão acompanhados pela coordenadora do projeto : Mª Celeste Ramos
Pelo professor de Físico-química: Carlos Piedade
E pela professora de Físico-química: Nazaré Sousa
uma vez que tem que se fazer a análise química das águas nas redondezas, os indicadores bióticos, ler os
resultados e tirar conclusões para mais tarde se comparar com os outros países que integram o projeto.
Tendo em conta o Projeto Educativo de Escola, o projeto concorre para o domínio Resultados Académicos e
Sociais e ainda para a consecução das atividades do projeto Erasmus+, de que a escola é coordenadora e cujos
parceiros são Bélgica, Itália, Grécia e Bulgária
Objetivos:
 Promover a importância dos rios, mares, cursos de água, lagos e oceanos no desenvolvimento das
comunidades perto deles;
 Estudar e comparar a qualidade da água nas cidades parceiras;
 Trabalhar em grupo autonomamente desenvolvendo trabalhos do projeto a apresentar na escola
parceira;
 Desenvolver trabalhos em Vídeo/ Powerpoint/Prezi sobre o local onde se situa a escola
(geograficamente, geologicamente, com os recursos hídricos, etc.) a apresentar na escola parceira;
 Desenvolver uma cidadania consciente e ativa;
 Motivar os alunos e os professores para aumentarem o número de línguas que falam e melhorar as
suas capacidades linguísticas;
 Promover o pensamento crítico;
 Promover atividades interdisciplinares e a cooperação e a partilha transnacional;
 Aceitar-se e aceitar o outro;
 Promover as relações com os seus pares e com os adultos, para que se sintam bem em todas as áreas
da sociedade;
 Aprender a usar o Inglês em diversas situações;
 Aprender a trabalhar com as TIC;
 Desenvolver uma consciência cultural de cidadania europeia;
 Fomentar o relacionamento interpessoal e de grupo – conhecer e atuar de acordo com normas, regras
e critérios de atuação pertinente, de convivência e sentido ético;
 Respeitar a diversidade cultural não só do seu país mas de outros;
 Utilizar a língua inglesa em situações do quotidiano, resolvendo as necessidades básicas de
comunicação e apropriação da informação.
Atividades a desenvolver em Portugal (Escola S. Pedro da Cova até final do período) para serem apresentadas
em SOFIA/ Bulgária:









Vídeo individual de cada participante apresentando-se;
Vídeo coletivo;
Apresentação Powerpoint (ou outra) sobre a escola;
Mapear a área do ponto de vista geográfico (e se possível geológico);
Trabalho de pesquisa sobre a água nas redondezas das escolas participantes e de que maneira essa
proximidade afeta a região – migração, turismo, indústria, comércio,…;
Glossário sobre a água (palavras relacionadas);
Provérbios e idiomas relacionados com a água (providenciar uma tradução informativa em Inglês).

Algumas destas atividades e outras a desenvolver em Sofia, abrem caminho para a segunda mobilidade a
realizar-se em outubro em Itália com outros alunos intervenientes, mas com todos os participantes inscritos a
trabalharem em conjunto.
Os alunos intervenientes, e os outros que se inscreveram, mas não vão viajar desta vez, serão chamados a uma
vez por semana, por um período de 2 horas trabalharem no projeto. Será feito o possível para que não tenham
que se deslocar à escola em dias em que não tenham aulas de tarde. Há muito trabalho a fazer e pouco tempo
a perder pelo que há que otimizar tempo e esforço. Duas horas terão que ser suficientes.

WATER THE BLUE WAY TO A BETTER LIFE (Mobility 2:
Pozzallo, Sicily)
Período em que decorre:
 Data de saída: 7 de outubro (sábado)
 Data de chegada: 15 de outubro (domingo)
Alunos participantes:
3 alunos do 10ºA
4 alunos do 10ºB
2 alunas do 10ºC
Escolhidos com base não apenas nas suas classificações em Inglês no 1º e 2º período, nas suas capacidades
de comunicação em língua Inglesa, mas também na sua socialização, na sua autonomia, na sua capacidade
de trabalho, na possibilidade de melhorarem as capacidades na língua, em se relacionarem com outros
alunos de diferentes culturas e hábitos.
Os alunos serão acompanhados pela coordenadora do projeto: Mª Celeste Ramos
Pelo professor de Físico-química: Carlos Piedade
E pela professora de Educação Física: Fátima Lopes
Na Sicília, Pozzallo os alunos ficarão entre segunda e sábado em casa de alunos da escola e nos outros dias em
hotel marcado para o efeito.
Atividades a desenvolver em Portugal (Escola S. Pedro da Cova até final do período e mesmo durante os
primeiros dias de férias) para serem apresentadas em POZZALLO/Itália:
 Vídeo individual de cada participante apresentando-se;
 Vídeo coletivo;
 Apresentação Powerpoint (ou outra) sobre a água no seu aspeto de passagem (migrantes, emigrantes,
imigrantes e refugiados);








Trabalho de pesquisa sobre a água nas redondezas das escolas participantes e de que maneira essa
proximidade afeta a região – migração, turismo, indústria, comércio,…; - para posteriormente se fazer
brochuras/ folhetos sobre turismo, água, etc…
Escrita Criativa baseada em fotografias previamente escolhidas pelas coordenadoras do projeto.
Perguntas para um inquérito a ser feito a refugiados na Sicília,
Recolha de receitas de peixe usadas na nossa área e em Portugal,
Preparação de folhetos sobre a água em diversos aspetos…

Algumas destas atividades e outras a desenvolver em Pozzallo, Itália abrem caminho para a terceira mobilidade
a realizar-se em maio na Grécia com outros alunos intervenientes, mas com todos os participantes inscritos a
trabalharem em conjunto.
Os alunos intervenientes, e os outros que se inscreveram, e que não vão viajar desta vez, serão chamados a uma
vez por semana, por um período de 1/2 horas trabalharem no projeto.
Será feito o possível para que não tenham que se deslocar à escola em dias em que não tenham aulas de tarde.
Há muito trabalho a fazer e pouco tempo a perder pelo que há que otimizar tempo e esforço. Duas horas terão
que ser suficientes. Além disso no período de férias terão que trabalhar para adiantar tudo antes da mobilidade.

Consultar para se integrarem no projeto:
http://esspc.pt/
http://esspc.pt/erasmus/
http://esspc.pt/erasmus/2017/05/16/mobilidade-em-sofia-bulgaria-24-30-de-abril-2017-1o-2o-e-3o-dias/
http://esspc.pt/erasmus/2017/05/22/mobilidade-em-sofia-bulgaria-24-30-de-abril-2017-3o-4o-dias/
http://esspc.pt/erasmus/2017/05/23/mobilidade-em-sofia-bulgaria-24-30-de-abril-2017-5o-e-6o-dia/
http://esspc.pt/erasmus/2017/06/07/bulgaria-1st-mobility-1st-and-2nd-day/
http://esspc.pt/erasmus/2017/06/07/some-interesting-days-3rd-and-4th-day/
http://esspc.pt/erasmus/2017/06/07/rila-monastery-and-the-mountains-with-snow-last-day-in-sofia/
Facebook page: https://www.facebook.com/ErasmusKA2-Water-The-blue-way-to-a-better-Life277250792691858/

Estejam atentos estão sempre a aparecer coisas novas.

