
 
 

 
 

 

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida – Comenius Bilateral 

Promover a Igualdade, Anulando a Diferença  

Dando continuidade ao projecto Promover a Igualdade, Anulando a Diferença, deslocaram-se à 

Roménia entre os dias onze e vinte e oito de Fevereiro de 2011 vinte alunos e dois professores. 

Os alunos ficaram alojados em casa das famílias dos colegas romenos que estão a participar no 

projecto. 

De entre as várias actividades realizadas neste intercâmbio, destaca-se a visita a uma 

instituição que promove a igualdade, nomeadamente o centro de vítimas de violência 

doméstica Teofania, onde os alunos portugueses puderam tomar conhecimento das diferentes 

formas de ajudar estas vítimas e aprender a promover a igualdade em diferentes contextos. 

Durante a estadia na Roménia, os alunos tiveram a possibilidade de trabalhar em conjunto no 

projecto, nomeadamente na conclusão do guia de conversação, nos artigos a publicar na 

próxima edição do jornal do projecto, no comentário e debate de situações apresentadas no 

vídeo produzido pela Escola Profissional da Praia da Vitória sobre o tema da igualdade e na 

prática das línguas portuguesa, inglesa e romena. Puderam também assistir a várias aulas e a 

uma experiência no âmbito da disciplina de físico-química, na escola romena Liceul Pedagogic 

Dimitrie Tichindeal. 

Numa vertente mais lúdica e de promoção do convívio entre alunos e professores portugueses 

e romenos, foram realizadas várias actividades, destacando-se o baile de S. Valentim, em que 

alguns alunos participaram com fantasias alusivas ao tema, e as visitas à Caverna do Urso, ao 

Hunyad Castle, a Ghioroc e à cidade de Timisoara.  

Como forma de conhecer melhor a cultura dos nossos parceiros, foram feitas várias visitas a 

locais emblemáticos da cidade de Arad, designadamente ao Museu Histórico, à Sinagoga, à 

Câmara Municipal, às Catedrais Católica e Ortodoxa e à Escola Húngara. 

Em todas estas actividades, os alunos tiveram a possibilidade de travar conhecimento com 

uma cultura diferente, reforçar os laços que tinham estabelecido com os seus colegas 

romenos, trocar experiências entre todas as pessoas envolvidas no projecto, praticar outra 

língua, o inglês, que utilizavam para comunicar e aprender uma nova língua: o romeno. 
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   Liceul Pedagogic Dimitrie Tichindeal 

 
   Baile de S. Valentim 



 
 

 
 

    
                                                                  Trabalho no Projecto 

 
Trabalho no Projecto 

 
                                           Visita à Escola Húngara 



 
 

 
 

 
Passeio pela cidade de Arad 

                          
                          Catedral Ortodoxa 

 
                                                       Visita ao Centro de Vítimas de Violência Doméstica Teofania  


