
 
 

                              
 

PROJETO ERASMUS+  “ 21st Century Active Citizenship” 
 

Short-term joint staff training event | LTTA  | Blended Event 
 

Código do Projeto: 2019-1-BG01-KA229-062335_3 
 

27th June – 1st July /2021    |      BARCELOS – PORTUGAL  
 
 
As sessões online iniciam-se às 09:00 GMT. As atividades assíncronas decorrem durante o dia. 
 

 
Sábado, 26 de junho 2021 - Chegada da delegação Búlgara 
_____________________________________________________________________ 
Segunda, 28 Junho 2021 
 
Cerimónia de boas-vindas - Director do Agrupamento, autoridades locais e atividades culturais    

Apresentação das escolas participantes: Bulgária, Itália e Portugal 

Selecção do logótipo do projeto 

Quiz Cultural  

Actividades com os alunos:  

• Questionário sobre o tema "Igualdade e diversidade na sala de aula". 

• Análise e discussão dos resultados 

• Plano de acção: medidas para alertar e superar os problemas (Mindmeister) 

Atividades com os professores: 

• Partilha de boas práticas / evento de formação - o uso de ferramentas da 

web “storyboard”and “storyjumper”. 

Reunião – Coordenadores de projeto 

Hora de almoço 

Visita a Braga – tour cultural 

Jantar de boas-vindas 

________________________________________________________________________ 

Terça, 29 Junho 2021 
 
Atividades culturais: Clube de música e dança da escola - integração dos alunos com 

necessidades especiais. 

Atividades com os alunos: 

• Plano de ação para promover a “Igualdade e diversidade na sala de aula” entre os alunos. 

• Criação do Mapa Europeu no Thinglink - personalidades que lutaram pelos 



 
 

Direitos Humanos (músicos, escritores, ativistas, etc.) 

Atividades com os professores: 

• Evento de partilha de boas práticas / formação: Integração de alunos com necessidades 

especiais | Integração de alunos estrangeiros na escola – PT 

• Visita a Barcelos: tour cultural e visita ao Museu da Olaria. 

Hora de almoço 

Visita a Viana do Castelo: tour cultural 

Jantar 

_________________________________________________________________________ 
Quarta, 30 Junho 2021 
 

Atividades culturais: Clube de música e dança da escola. 

Apresentação: Cerâmica e Figurado de Barcelos, Cidade Criativa da Unesco (Município) 

 
Atividades com os alunos: 

• Conclusão das atividades 

Atividades com os professores: 

• Partilha de boas práticas / evento de formação: O uso de tecnologias ativas em sala de aula 

para integrar os alunos com dificuldades de aprendizagem - Ferramentas e plataformas web: 

“Lyrics training” e “LearningApps” 

 

Cerimónia final – Apresentações dos alunos; certificados de presença; questionário de avaliação 
da atividade. 

 
Reunião – Coordenadores dos projetos (avaliação de todas as atividades, impactos e benefícios, 

planeamento da divulgação dos resultados e materiais). 

Hora de almoço 

Visita a Esposende: Parque Natural do Litoral Norte e ao Museu Arqueológico da cultura castreja. 

Jantar de despedida 

________________________________________________________________________ 

 

Quinta, 1 Julho 2021- Partida da Delegação Búlgara 
 


