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Mais uma vez o Agrupamento Pinheiro e Rosa irá participar num novo Projeto Erasmus+
de parceria com escolas da Grécia, Itália, Espanha, Roménia e Turquia, para alunos dos
14 aos 18 anos.
O tema é sobre refugiados, sabendo o quanto este assunto é pertinente e aflige toda a
sociedade. Um em cada três refugiados é uma criança.
Com este projeto pretende-se despertar os nossos alunos para a situação que os
refugiados/imigrantes vivem atualmente. Tentamos que os nossos alunos conheçam
esta realidade e que trabalhem colaborativamente e em equipa com alunos de outros
países que vivem de perto com este problema.
Pretendemos divulgar o projeto junto da Comunidade Escolar, através de exposições,
seminários, trabalho voluntário com o apoio da PAR (Plataforma de Apoio a refugiados)
e outras instituições congéneres.
Os objetivos deste projeto serão o despertar da consciência dos alunos sobre a grave
crise dos refugiados na Europa, desenvolvendo neles a compreensão das diferenças
culturais, da interculturalidade, do respeito pela diferença desenvolvendo práticas de
aceitação e compreendendo o significado de solidariedade, demonstrando-o a um nível
local, nacional e global. Pretende-se também assegurar a proteção dos Direitos da
Criança e numa possível ajuda humanitária apelando para a importância do voluntariado
em qualquer momento, sobretudo em momentos de crise.
Pretende-se também desenvolver a iniciativa, a criatividade, o empreendedorismo e o
conhecimento de experiências da emigração, desafios e benefícios da educação. O
Projeto pretende também contribuir para os objetivos estatísticos da Europa 2020 bem
como a aquisição de competências para o séc. XXI, nomeadamente, a aprendizagem ao
longo da vida e fazendo da mobilidade uma realidade, melhorando a qualidade da
educação e promovendo a equidade, a cidadania ativa, desenvolvendo a criatividade,
inovação e empreendedorismo, contribuindo para a educação inclusiva, para a não
discriminação alargando as competências cívicas, reduzindo o abandono escolar,
aumentando o sucesso e valorizando a era digital.
Mais uma vez o Agrupamento participa num Projeto de valorização, sensibilização,
humanitarismo, solidariedade e enriquecimento pessoal e que só quem nele participa
sairá beneficiado.
As Coordenadoras do projeto

