
 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar inicia 

novo ano letivo com mais 2 projetos Erasmus + 

 

Nos próximos anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022 o Agrupamento de Escolas 

Professor Abel Salazar contará com a implementação e dinamização de mais dois projetos 

Erasmus + a juntarem-se ao já existente e em desenvolvimento nesta instituição de ensino. Os 

dois novos projetos de candidatura, intitulados “Las mujeres como agentes de cambio” e 

“Diversity, Unity, Equality”, foram aprovados no passado mês de agosto.  

Trata-se de dois projetos KA229 que irão envolver a participação de alunos desde o 1º 

até ao 3º ciclo, abrangendo, desta forma, um elevado e diversificado número de discentes de 

todos os níveis de ensino deste Agrupamento de Escolas. Ambos os projetos versarão a temática 

da Igualdade de Género e têm um período de implementação de dois anos letivos.  

Dada a contingência do ano atípico que estamos a viver devido ao período pandémico 

que atravessamos, foi pedido à agência internacional europeia, responsável pela certificação e 

aprovação deste tipo de projetos, uma extensão dos mesmos pelo período de mais um ano, 

sobretudo para que se possam realizar com toda a segurança as mobilidades entre os parceiros 

europeus.  

No entanto, e porque estes projetos não se resumem apenas a mobilidades entre os 

parceiros envolvidos, mas envolvem um elevado número de outras atividades diferentes, os dois 

projetos serão levados a cabo, numa fase inicial e já neste ano letivo, com a realização de 

atividades e troca de trabalhos e experiências letivas à distância através de plataformas online. 

Os alunos terão oportunidade de comunicar com os seus homólogos europeus através de 

plataformas virtuais que possibilitarão um contacto à distância com os seus parceiros 

salvaguardando-se, desta forma, todas as regras de segurança que se impõem no momento tão 

delicado que vivemos.  

Estes dois projetos têm como objetivo principal a troca de boas práticas e experiências 

de ensino e aprendizagem possibilitando, simultaneamente, um desenvolvimento da parte 

comunicativa dos nossos alunos e o incremento das línguas estrangeiras, sobretudo do inglês, 

que será a língua oficial utilizada nas comunicações entre os participantes dos vários países 

europeus envolvidos. 

O projeto“Diversity, Unity, Equality ” destina-se exclusivamente a alunos do 1º e 2º 

ciclos, enquanto o projeto “Las mujeres como agentes de cambio”, se destina apenas a alunos 

do 3º ciclo de ensino. 

 Com estes projetos pretende-se ainda alertar os alunos para a cada vez mais premente 

e atual temática da igualdade de género e, simultaneamente, favorecer a aprendizagem e o 



conhecimento sobre diferentes países, culturas e factos históricos, tendo sempre presente o 

significado do nosso papel enquanto cidadãos europeus. 

Sendo o combate à desigualdade de género o quinto mais importante objetivo que as 

Nações Unidas estipulou para o desenvolvimento sustentado, estes dois projetos contribuirão, 

deste modo, para o despertar de consciência dos nossos alunos para esta realidade e serão, com 

toda a certeza, uma experiência enriquecedora e inesquecível para todos os envolvidos. 

 

A Coordenadora dos Projetos 

Elisa Melo Silva (Professora do G.R 330) 

 

 

 


