Agrupamento de escolas João Araújo Correia

A escola secundária do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia na procura
de fazer mais e melhor por todos os nossos alunos tem par o biénio 2017/2019 mais 4
projetos do programa ERASMUS+ com o intuito de contribuir para:
 Promoção do desenvolvimento de uma Europa do conhecimento, a todos os
níveis da educação e formação.
 Desenvolver a internacionalização e a excelência do ensino e formação na
União Europeia, incentivando a criatividade, a inovação e o espírito
empreendedor, e promovendo a igualdade, a coesão social e a cidadania
ativa.
 Prosseguir os objetivos de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo da
Estratégia Europa 2020, através do desenvolvimento do ensino pré -escolar,
diminuição do abandono escolar, melhoria da formação profissiona l.
Os projetos que vamos desenvolver são:
“Maths matter” – Aplicação do conhecimento matemático a situações da vida real, recorrendo
ao raciocínio crítico e criativo, e possível alteração de métodos de ensino.
“PHOTOHISTORY - where past and present come together”. Projeto interdisciplinar que
através do software Aurasma app visa trabalhar a realidade aumentada
“Joining Hands for a Better Future” – Projeto que que procura promover a inclusão social, a
tolerância e o mútuo entendimento, desenvolver competências interculturais, linguisticas e
digitais
“Migration and its cultural effects on Europe” – Este projeto permite aos alunos desenvolver
competencias de diálogo e cooperação intercultural, prevenir qualquer forma de racismo e/ou
discriminação, desenvolver iniciativas na prevenção e gestão de conflitos, assim como a
gestão da reconciliação, nas diferentes dimensões humanas incluindo a religiosa.

A participação nestes projetos irão permitir reforçar a dimensão europeia no campo da
educação, promovendo a mobilidade e cooperação entre as escolas parceiras, proporcionando
a alunos e professores dos diferentes países a oportunidade única de trabalhar um ou mais
campos temáticos de interesse mútuo de forma colaborativa e partilhada.
Estes projetos estão abertos a todos os alunos que queiram participar com idades
compreendidas entre os 15 e os 19 anos, sendo necessária a inscrição devidamente
autorizada pelo Encarregado de Educação.
Relativamente às mobilidades, é necessário estabelecer critérios para uma seleção justa, uma
vez que apenas um número reduzido de alunos poderão acompanhar os professores nessas
mobilidades.

