
 

 

 

“UnESCo-Untold Experiences Stories of a Country” 2018-1-PL01-KA229-022294_1 

2018 – 2020 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. O projeto “UnESCo-Untold Experiences Stories of a Country” (2018-1-PL01-KA229-

022294_1) está a decorrer entre o dia 1-09/2018 ao dia 31/06/2020 no Agrupamento de Escolas de 

paço de Arcos , com a coordenação da Polónia. 

2. O projeto tem o apoio financeiro do programa Erasmus+ Acção Chave 2 (KA229) da Comissão 

Europeia "Parcerias Estratégicas - Boas Práticas, Ensino Escolar ".  

3. Os parceiros do AEPA são escolas da Polónia, Bulgária, Roménia, Itália e Espanha. 

 

4. Objetivos do projeto:  

 Aumentar a competência e a motivação dos alunos em Inglês, História, Cidadania. 

 Melhorar as competências sociais, culturais, linguísticas e interculturais nas escolas parceiras.  

 Melhorar as competências profissionais dos professores das escolas parceiras.  

 Desenvolver, com professores, alunos e outras partes interessadas, habilidades operacionais e 

ações responsáveis para a aplicação dos valores e princípios da UNESCO. 

 A atividade de colaboração entre escolas terá como objetivo o conhecimento dos locais 

da UNESCO, a diversidade de expressões do património cultural, o desenvolvimento sustentável 

e, acima de tudo, as histórias, a experiência e vivência das pessoas ligadas aos locais da UNESCO. 

 

5. O projeto será implementado através da realização de atividades extracurriculares, viagens, 

workshops, concursos, projetos educativos, atividades escolares, entre outras. O conteúdo integral 

do projeto está disponível para consulta, em Inglês, junto da coordenadora local do projeto – Ana 

Cristina Martins. 

6. Estão previstas 8 mobilidades (viagens de uma semana ou cinco dias ao estrangeiro) destinadas a 

alunos e a professores e a vinda à escola de alunos dos países parceiros em Setembro de 2019 e em 

2020).  

7. Todas as atividades do projeto que tiverem lugar fora da escola (incluindo viagens ao estrangeiro) 

necessitam do consentimento dos pais / tutores legais do aluno.  

8. A língua inglesa é a língua oficial do projeto. 

9. Participam no projeto alunos do 2º e 3ºciclos do AEPA. 

 

A Coordenadora do Projeto 
Ana Cristina Martins 

14-11-2018 

 


