
 

    
    
    
O PROGRAMA APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PROGRAMA APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PROGRAMA APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PROGRAMA APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA é um programa de acção 
da Comunidade Europeia Comunidade Europeia Comunidade Europeia Comunidade Europeia no domínio da Educação. 
 
Entre os objectivos do programa PROALVPROALVPROALVPROALV, lançado em 1995, incluem-se a promoção 
da cooperação e da mobilidade, bem como o reforço da dimensão europeia no 
domínio da educação. Dirige-se a todos os sectores da área educativa, 
desde as crianças dos estabelecimentos pré-escolares aos aprendentes adultos, e 
abrange questões que vão desde as parcerias escolares à análise das políticas 
educativas dos países participantes no programa através de oito acções diferentes, 
duas das quais são a acção COMENIUS e a acção GRUNDTVIG nas quais a nossa 
escola tem vindo a estar envolvida desde 1996. 
Muitas são as vantagens em participar em projectos deste âmbito: Alunos e 
Professores adquirem novas competências, úteis para a vida pessoal e profissional, tais 
como competências de comunicação e exposição, decisão, resolução de problemas e 
gestão de conflitos, criatividade, espírito de equipa e solidariedade. Aprendem novas 
línguas estrangeiras ou praticam línguas que já conhecem. O sentimento de sucesso e 
de desenvolvimento pessoal aumenta a motivação e o empenho de alunos e 
professores. 
As escolas beneficiam de uma motivação acrescida de alunos e professores, com o 
correspondente aumento do nível de interesse e de aproveitamento dos alunos. O 
conhecimento das diferentes práticas numa diversidade de escolas europeias e a 
descoberta de soluções conjuntas para problemas comuns impulsiona a aplicação de 
novas abordagens de gestão e de resolução de problemas em toda a escola. Os pais 
beneficiam do interesse acrescido, motivação e aproveitamento escolar dos seus filhos. 
Além disso, juntamente com alunos e professores, desfrutam da oportunidade de 
alargarem os seus horizontes pelo contacto com outros países, culturas e 
mentalidades. É um factor que contribuirá para o seu desenvolvimento enquanto 
indivíduos capazes de aprender com os outros e de conviver de forma mais positiva 
com a diversidade e a diferença.  
Este ano lectivo e no  âmbito deste programa, a nossa Escola:  

�  acolhe um professor italiano (Assistente Comenius) que está a desenvolver um 
conjunto de actividades quer com alunos, quer com professores: aulas de italiano e de 
história; colaboração nos projectos “A Europa A Europa A Europa A Europa mora aqui” e mora aqui” e mora aqui” e mora aqui” e CCCCOMENIUSOMENIUSOMENIUSOMENIUS –  Parcerias 
entre Escolas; apoio à Biblioteca; sessões de divulgação, em várias turmas, do seu país.  

� Participa com escolas da Alemanha, Bulgária, Holanda, Turquia e Itália no projecto 

Cross Cultural CommunicationCross Cultural CommunicationCross Cultural CommunicationCross Cultural Communication”com alunos das turmas do 9999°A°A°A°A, 9, 9, 9, 9°°°°B, 10B, 10B, 10B, 10°°°°A e A e A e A e 

10101010°°°°B.B.B.B.    

Entre 20 de Abril e 2 de Maio alunos e professores das escolas alemã, búlgara e espanhola 
estarão na nossa escola para partilha e apresentação dos trabalhos realizados até à data, assim 
como para participar em actividades curriculares e extra-curriculares (visitas).  


