KA122-SCH (ENSINO ESCOLAR) 2022 –

“Sustainability Around Europe”
➢ O AEGN apresentou a sua candidatura e o projeto “Sustainability Around
Europe” foi financiado com o apoio da Comissão Europeia.
➢ Os países participantes neste projeto são Portugal (AEGN, Gafanha da Nazaré,
organização coordenadora), Espanha (I.E.S. Joan Fuster, Sueca) e Itália (Istituto
Tecnico Commerciale Statale e per Geometri “Enrico Fermi”, Pontedera).
➢ Este projeto de cooperação intercultural será desenvolvido ao longo de 18 meses
e tem como principais objetivos:
* consciencializar os alunos para a temática ambiental;
* motivar os alunos para a criação de projetos ambientais;
* incentivar os alunos ao empreendedorismo na área da preservação ambiental;
* desenvolver, nos alunos, competências na área da cidadania, tolerância e respeito;
* incrementar a proficiência linguística dos alunos participantes;
* melhorar a competência digital dos alunos;
* alargar o domínio cultural dos alunos;
* fomentar o trabalho de projeto;
* proporcionar a partilha, entre professores e instituições, de boas práticas educativas;
* retomar parcerias internacionais.
➢ Haverá mobilidade de alunos do AEGN em 2023, sendo obrigatório que os
interessados apresentem a sua inscrição até 21/09/2022, preenchendo o
formulário a divulgar oportunamente. De seguida, elencam-se os critérios que
estarão na base da seleção.
Os alunos devem:
• ter nascido em 2006 ou 2007;
• ter tido, no seu percurso escolar, um padrão comportamental adequado
ao estabelecido no Regulamento Interno do AEGN;
• ter desenvolvido algumas competências em vários domínios, no entanto,
até ao momento, nunca/ raramente tiveram oportunidade de alargar os
seus horizontes culturais;
• revelar que nunca/ raramente tiveram oportunidade de desenvolver as
suas competências linguísticas em Língua Estrangeira, fora do contexto
escolar;
• assumir que nunca/ raramente viajam para o estrangeiro.
o Caso o número de inscrições seja superior ao número de alunos que o projeto
permite, os mesmos serão sujeitos a uma entrevista.

