Chegada e alojamento com as famílias dos alunos; professores alojamento no Hotel Bats

Noite

Tarde

Almoço

Manhã

Sunday
8.00 Chegada à escola
9.00 Visita á escola para
reconhecimento das
instalações.
10.00 Apresentação do
sistema educativo búlgaro
10.30 Aula de dança de
folklore búlgaro.

7.00 Chegada à escola
Visita a Sofia todo o dia –
capital da Bulgária. Visitas:
National Historical Museum;
“Alexander Nevski” Cathedral;
National Assembly; National
Palace of Culture; Rotunda “St.
George e outros locais
emblemáticos da cidade.

8.00 Chegada à escola
9.45 professores– observação
de aulas e partilha de
experiências
10.00 Workshop – cada
parceiro apresenta a análise
do questionário discussão das
diferenças e semelhanças.
10.00 Brainstorming – como
fazer um pequeno filme"Can
you imagine life without
numbers?"( imaginas a vida
sem números?)

7.30 Chegada à escola
Visita a Rila Monastery e
Blagoevgrad/District center/
todo o dia.

8.00 Chegada à escola
8.30 Workshop preparação
do dicionário de termos
básicos de em inglês e nas
línguas das escolas
parceiras.
10.30 Avaliação desta
mobilidade e preparação do
próximo encontro em
Portugal

12.00 Almoço na escola:
pratos tradicionais do país.

Almoço livre na cidade

12.00 Almoço – alunos e
professors juntos no
restaurante

Almoço livre na cidade.

12. Almoço – alunos e
professors juntos no
restaurante

13.30 Receção pelas
autoridades locais (
Autarquia)
14.30 Visita ao Museu
histórico
17.00 – 19.00 tempo livre

Continuação da visita e
enquadramento no tema do
Projeto.

13.30 Visita a Melnik e
“Rozhen” Monastery.

Visita ao Centro Histórico de
Blagoevgrad.

13.30 Visita a Rupite e
cidade antiga "Heraclea
Sintica".
16.30 – 18.00 tempo livre

19.00 Jantar de boas vindas.

Noite. Alunos-jantar com as
familias; professores– jantar no
hotel

19.00 Alunos-jantar com as
familias; professores– jantar
num restaurante

19.00 Alunos- jantar com as
famílias; professores– jantar
num restaurante

18.00 Jantar de despedida
para professors e alunos
juntos. Encerramento oficial
da semana Comenius.

27.04.
2013
sábado

Partida

Programa de atividades da semana Comenius - 2ª mobilidade na Bulgária – Projeto “ Matemática, a nossa língua comum” 21.04.2013 – 27.04.2013
21.04.
22.04.2013
23.04.2013
24.04.2013
25.04.2013
26.04.2013
2013
segunda feira
terça feira
quarta feira
quinta feira
sexta feira

