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                    “MATHS IS OUR COMMON LANGUAGE” 

 

 
No ano letivo 2011-2012 o Clube Europeu da Escola Secundária Manuel da Fonseca aceitou o 

convite de uma escola da Eslováquia para integrar uma parceria multilateral no âmbito do 

Programa de Aprendizagem ao longo da Vida - COMENIUS.  

Uma vez que os objetivos gerais deste programa se inserem no Projeto Educativo de escola, 

nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento e sensibilização dos jovens para a 

diversidade e para o valor das culturas e das línguas europeias e na aquisição de aptidões e 

competências básicas de vida necessárias ao seu desenvolvimento pessoal, à sua futura vida 

profissional e a uma cidadania europeia ativa, foi aprovada a proposta de implementação do 

Projeto Comenius Parcerias Multilaterais na escola. Apresentada a candidatura na Agência 

Nacional PROALV foi atribuído à escola o financiamento para o referido projeto. 

O projeto intitulado “Matemática, a nossa língua comum” iniciou-se em Setembro de 2012 

com os alunos do 10º ano, turmas A,B, C e D. O trabalho desenvolver-se-á essencialmente na 

área das línguas estrangeiras e da matemática e terá a duração de dois anos lectivos tendo 

como parceiras escolas da Eslováquia e Bulgária. De acordo com as atividades a desenvolver, 

outras disciplinas poderão participar no projeto. 

Principais objetivos específicos do nosso projeto: 
 
1.  motivar os alunos para o estudo da matemática encorajando-os a ultrapassar    
dificuldades 
2. desenvolver o raciocínio matemático e utilizá-lo na resolução de problemas do 
quotidiano.  
3. Identificar a relação entre catividades da vida diária e a matemática. 
4. desenvolver o raciocínio lógico 
5. desenvolver capacidades na utilização de tecnologias da comunicação. 
6. promover o interesse pelo estudo de línguas estrangeiras, trabalho de grupo e 
cooperação.  
7. promover o intercâmbio entre alunos e professores das escolas parceiras. 
8. comparar métodos de trabalho nas diferentes disciplinas 



 

Este projeto tem como base a mobilidade de alunos e professores durante os dois anos. A 

primeira mobilidade (3 professores e 9 alunos) realizou-se na Eslováquia (na cidade de Snina) e 

teve lugar entre os dias 22 e 26 de outubro de 2012. O balanço desta mobilidade é muito 

positivo, tendo o nosso grupo sido muito bem recebido pela escola anfitriã.  

Do plano de atividades da 1ª mobilidade constou a apresentação da nossa Escola, Cidade, 

Concelho e País através de um pequeno filme elaborado pelos alunos. Nesta semana os alunos 

tiveram oportunidade de contactar com o sistema educativo, a cultura, gastronomia, história, 

etc. O grupo foi recebido pelas autoridades locais e visitou alguns locais importantes como seja 

a cidade de Kosice, atual Capital Europeia de Cultura. 

Os alunos participantes nas mobilidades ficam alojados em casa dos parceiros e recebem os 

mesmos na nossa cidade. 

A segunda mobilidade (9 alunos e 4 professoras) realizar-se-á para a  Bulgária, cidade de 

Parvomay, entre os dias 21 e 27 de abril de 2013.  

A terceira mobilidade terá lugar em Santiago do Cacém, na Escola Secundária Manuel da 

Fonseca entre os dias 2 e 7 de junho 2013 e nela participarão as escolas parceiras: Escola 

Secundária Manuel da Fonseca- Santiago do Cacém- PORTUGAL  - Gymnazium Snina-  

ESLOVÁQUIA  - St. Paisii Hilendarski- Parvomai- BULGÁRIA. 

 

 

As Coordenadoras do projeto, 
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Graça bernardo 


