
 

 
 

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida – Comenius Bilateral 

Promover a Igualdade, Anulando a Diferença 

Este é um projecto que tem como principais objectivos promover a igualdade, no sentido de 

anular as diferenças, e impulsionar o interesse e aprendizagem de línguas, neste caso 

português, romeno e inglês, visto este ser um programa que está a ser desenvolvido em 

parceria com a Escola Romena Liceul Pedagogic “Dimitrie Tichindeal”. 

Este projecto tem a duração de dois anos lectivos e inclui várias actividades, que estão a ser 

desenvolvidas desde o início do ano lectivo.  

A primeira fase deste projecto culminou com a visita dos alunos e professores romenos à 

Escola Profissional da Praia da Vitória, entre os dias 17 de Maio e 1 de Junho, ficando alojados 

em casa das famílias dos alunos portugueses que estão a participar no projecto. 

 De entre as várias actividades realizadas neste intercâmbio, destacam-se as visitas a várias 

instituições que promovem a igualdade, nomeadamente a AMI – Assistência Médica 

Internacional, a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta e o Centro de Promoção de 

Autonomia da Casa de Saúde de São Rafael. Nas visitas a estas instituições os alunos, 

portugueses e romenos, puderam tomar conhecimento com as diferentes formas de ajudar as 

vítimas de discriminação por diferentes razões e aprender a promover a igualdade em 

diferentes contextos.  

Outra actividade que foi promotora do convívio entre os alunos de diferentes nacionalidades 

foi a exploração da ilha Terceira através de um passeio pela ilha, da visita ao Algar do Carvão, 

de um passeio pedestre pelo Monte Brasil e de um piquenique, onde estiveram presentes 

todos os alunos que fazem parte do projecto, professores, funcionários e famílias que os 

acolheram. Esta experiência mostrou-se muito gratificante, uma vez que foi uma possibilidade 

de trocar experiências entre todas as pessoas envolvidas no projecto. 

O conhecimento de uma realidade diferente e da importância do Oceano na vida dos 

açorianos também foi possível através de uma visita à ilha Graciosa de barco, onde tiveram a 

oportunidade de participar numa Coroação, tradicional da festa do Espírito Santo nas nossas 

ilhas. Mais uma vez, este foi um momento de troca de experiências e de conhecimentos de 

tradições diferentes, o que enriqueceu a experiência vivida pelos romenos na nossa Região. 

De salientar que em todas estas actividades os intervenientes tiveram a possibilidade de 

praticar outra língua, o inglês, que utilizavam para comunicar e de aprender algumas palavras 

na língua do país parceiro. 

Para além das actividades realizadas durante o intercâmbio, ao longo do ano lectivo, os alunos 

portugueses e romenos tiveram ainda a oportunidade de realizar vários trabalhos em 

conjunto, como um guia de conversação e vídeos promotores da igualdade, destacando-se a 

produção de um jornal publicado em inglês, português e romeno na página da Escola. 

 



 

 
 

 Projecto de Aprendizagem ao Longo da Vida – Comenius Bilateral 

Promover a Igualdade, Anulando a Diferença 

Actividades a desenvolver de 17 de Maio de 2010 a 1 de Junho de 2010 

17 Maio (segunda-feira) 

 – Chegada – 19h50 (transporte aeroporto – escola) 

Os alunos irão até à escola, onde haverá uma refeição. As famílias irão buscá-los pelas 21h30. 

18 Maio (terça-feira) 

Manhã – Visita à Escola  

Almoço – Escola 

Tarde – Passeio pela cidade da Praia da Vitória – pedipaper (praia, marina, miradouro do 

facho, paul, passeio marítimo) 

19 Maio (quarta-feira) 

Manhã – Visita à UMAR, Jardim Botânico e Sé Catedral (ida de transporte público) 

Almoço – Angra do Heroísmo (por conta própria) 

Tarde – Visita à AMI e Alto da Memória (regresso em transporte público) 

20 Maio (quinta-feira) 

Manhã – Visita à ilha 

 Porto Martins (passeio marítimo), visita ao Farol das Contendas, Baía da Salga, Serra 

do Cume 

Almoço – Escola 

Tarde – Visita à ilha 

 Algar do Carvão, zona do Cabrito, Monte Brasil 

*É necessário autocarro  

21 Maio (sexta-feira) 

Manhã – Biblioteca Silvestre Ribeiro (traduções para o guia de conversação, preparação de 

notícias para o suplemento do jornal, criação de panfletos) 

Almoço – Escola 



 

 
 

Tarde – Biblioteca Silvestre Ribeiro (traduções para o guia de conversação, preparação de 

notícias para o suplemento do jornal, criação de panfletos) ou tarde livre 

22 Maio (sábado)  

Manhã – Ida para a Graciosa (partida: 9h) 

Almoço – Carapacho 

Tarde – Visita à ilha – Praia (ilhéu), Caldeira (furna do enxofre e passeio pedestre), Carapacho 

23 Maio (domingo) 

Manhã – Passeio pela vila de Santa-Cruz, Calheta, Barra 

Almoço – Espírito Santo no Guadalupe 

Tarde – Visita à ilha – Monte da Ajuda, Barro Vermelho, Ilhéu da baleia, Serra Branca, 

Caldeirinha 

24 Maio (segunda-feira) - Feriado 

Manhã – Regresso à Terceira (chegada: 11h30) 

 Resto do dia com as famílias 

25 Maio (terça-feira) 

Manhã – Biblioteca Silvestre Ribeiro (traduções para o guia de conversação, preparação de 

notícias para o suplemento do jornal, criação de panfletos) 

Almoço – Escola 

Tarde – Passeio aos Biscoitos (transporte público) 

26 Maio (quarta-feira) 

Manhã – Visita ao CPA (ida de transporte público) 

Almoço – No refeitório do CPA 

Tarde – Passeio por Angra do Heroísmo e visita ao Museu (regresso de transporte público) 

27 Maio (quinta-feira) 

Manhã – Actividades na praia (natação, canoagem, voleibol, futebol, raquetes) 

Almoço – Escola 

Tarde – Biblioteca Silvestre Ribeiro (traduções para o guia de conversação, preparação de 

notícias para o suplemento do jornal, criação de panfletos) ou tarde livre 



 

 
 

28 Maio (sexta-feira) 

Manhã – Assistência às aulas da turma H2 (apresentação de trabalhos elaborados pelos 

alunos) 

Almoço – Escola 

Tarde – Biblioteca Silvestre Ribeiro (traduções para o guia de conversação, preparação de 

notícias para o suplemento do jornal, criação de panfletos) 

29 Maio (sábado) 

Manhã – Passeio pedestre pelo Monte Brasil 

Almoço – Piquenique no Monte Brasil com as famílias convidadas 

Tarde – Actividades no Monte Brasil 

30 Maio (domingo) 

Dia com as famílias 

31 Maio (segunda-feira) 

Manhã – Biblioteca Silvestre Ribeiro (traduções para o guia de conversação, preparação de 

notícias para o suplemento do jornal, criação de panfletos) 

Almoço – Escola 

Tarde – Biblioteca (traduções para o guia de conversação, preparação de notícias para o 

suplemento do jornal, criação de panfletos) ou tarde livre 

1 Junho (terça-feira) 

- Partida – 10h (transporte escola - aeroporto) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

   

   

   



 

 
 

 

   

   

   

 



 

 
 

   

   

   

   


