
 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA HOMEM CRISTO 
ERASMUS+ KA229  “HOW TO BUILD A CULTURAL BRIDGE WITH STUDENTS’ PASSIONS?” 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Informação acerca do projeto: 
 
Nome: “HOW TO BUILD A CULTURAL BRIDGE WITH STUDENTS’ PASSIONS?” 
Nº: 2019-1-PLO1-KA229-064919¬_3 
Duração: 24 meses  
Início: 01/09/2019 
Fim: 31/08/2021  
Nova data: 31/08/2022 
 
Descrição sumária do projeto: 
O projeto de intercâmbio de boas práticas envolve 3 países – Portugal, Itália e Polônia -  tem como objetivo principal apresentar os 
nossos países sob uma perspetiva de paixões, hobbies e interesses dos estudantes, promovendo algum aspeto mais tradicional de 
cada cultura, levando à “construção de uma ponte cultural” e à tomada de consciência de que no fundo eles são todos idênticos.  
Durante o projeto, os alunos vão poder praticar o inglês, falado e escrito, desenvolver as suas competências em TIC e aprofundar o 
seu conhecimento acerca das culturas dos países envolvidos; isto, enquanto mostram os seus interesses e a sua forma de pensar, 
aprendendo a respeitar as diferenças; está igualmente prevista a aprendizagem de algum vocabulário e expressões básicas 
importantes nos idiomas dos parceiros. Pretende-se que tomem consciência da cidadania europeia e desenvolvam "o 
entendimento" das diferenças entre as pessoas, e assim, uma tolerância para com o desconhecido. 
Todas as despesas / encargos destas deslocações serão suportadas pelo orçamento do projeto. 
 
Países / Escolas participantes: 
Polónia -  Escola Coordenadora:  I Liceum Ogolnoksztalcace im. MariiSklodowskiej-Curie w -  Ostrzeszowie  
Itália -   ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE   "Giuseppe Colasanti" -  Civita Castellana 
Portugal -  Agrupamento de Escolas de Aveiro Portugal – Escola Secundária Homem Cristo -  Aveiro 
 
Nº de participantes em cada Atividade de Ensino / Aprendizagem: 
Alunos - 10 
Professores Acompanhantes – 2 
 
 

Inscrição  

Nome: _______________________________________________________________ Turma: _____ No ____ 
CC: __________________________ Validade: ___/____/_______ Nacionalidade______________________ 
Mail: ___________________________________________ Telemóvel: ______________________________  

Encarregado de Educação:__________________________________________________________________ 
Mail: _________________________________________________ Telemóvel: ________________________ 
Morada:________________________________________________________________________________ 

 
Nota 
A inscrição no projeto vincula a cedência de direitos de utilização de imagem e dados no âmbito do mesmo 
 
 


