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Países/cidades participantes: 

 Bélgica (Veurne) – coordenador internacional; 

 Eslovénia (Liubliana); 

 Grécia (Alexandrópolis); 

 Itália (Sertri Levante); 

 Portugal (Porto); 

 Suécia (Ӧestersund). 

 

De Portugal participam três Escolas/Agrupamentos: 

 Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade; 

 Agrupamento da Escolas Rodrigues de Freitas; 

 Conservatório de Música do Porto – coordenador nacional. 

 

Coordenadoras do AE Eugénio de Andrade: Maria Marcela Cardoso e Joana Nogueira 

 

 



Objetivos: 

 Estimular a cidadania europeia; 

 Conhecer a dimensão pedagógica, curricular e social de cada parceiro; 

 Articular boas práticas de ensino; 

 Conhecer os recursos de cada instituição; 

 Criar um percurso inclusivo para cada cidade participante e disponibilizado como App de 

telemóvel; 

 Criar uma ferramenta de avaliação online sobre a acessibilidade de cada cidade para 

pessoas com necessidades específicas; 

 Integrar plenamente as atividades do projeto; 

 Dar cumprimento ao contrato estabelecido com a Agência Nacional Erasmus+. 

 

Mobilidades: 

Neste programa existem três tipos de mobilidades: 

 Learning, Teaching, Training Activities (LTTA) 

Todos os países recebem professores e alunos das outras escolas 

Do AEEA vai um professor coordenador, duas intérpretes de LGP e dois alunos surdos. 

 Transnational Project Meetings (TPM) 

Existem quatro mobilidades de coordenação para os professores coordenadores. 

 Multiplier Events 

No final do projeto, em abril de 2024, vai existir um Multiplier Event, em Portugal. Conferência 

que vai ter momentos diferenciados nas três escolas portuguesas onde está prevista a receção 

de 60 pessoas externas ao projeto. 

 

LTTA: 

 Social integration kick off Sweden – 12 a 19 de março de 2022 

 STEAM kick off Belgium – 30 de abril a 7 de maio de 2022 

 Follow-up meeting Greece – 6 a 14 de outubro de 2022 

 3D printing and Film making Portugal – 22 a 25 de novembro de 2022 

 Follow-up meeting Italy – março de 2023 

 Follow-up meeting Slovenia – outubro de 2023 

 Project's dissemination Portugal – abril de 2024 

 

TPM: 

 Project kick off Portugal – 1 a 7 de dezembro de 2021 

 Follow up 1 Bélgica – 25 a 28 de janeiro de 2023 

 Follow up 2 Itália – maio de 2024 

 Further dessimination and evaluation Grécia – outubro de 2024 

 

Multiplier Events: 

 Porto multiplier event – abril de 2024 

 


