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Com o início de mais um ano letivo, dá-se também início ao projeto Grundtvig, Learning to 

Learn by Teaching, que terá a duração de dois anos. 

Por decisão dos parceiros coordenadores, e com o acordo de todos os outros parceiros, o 

primeiro encontro realizar-se-á em Maglie, Itália, no Centro Territoriale Permanente di Maglie, 

entre os dias 23 e 28 de setembro. 

Em representação da Escola Secundária de Tomaz Pelayo estarão presentes todos os docentes 

da equipa: Albertina Marques, Abílio Ribeiro e Paula Araújo. 

A Escola anfitriã é uma escola secundária com educação de adultos e localiza-se no sudoeste 

de Itália. A escola oferece vários cursos incluindo cursos profissionais e educação de adultos. Além 

disso, também oferece cursos temporários de 40 horas nas áreas das TIC e Inglês para alunos com 

cursos superiores e Italiano para alunos estrangeiros. Alguns destes cursos são financiados por 

fundos europeus. 

Este será o primeiro encontro real entre todos os parceiros pelo que a sua importância é vital. A 

comunicação virtual está já estabelecida e é frequente desde a aprovação do projeto em todos os 

países candidatos. Neste primeiro encontro, para além das atividades de “ice-breaking”, será definido 

o plano de trabalho para estes dois anos de modo a cumprir com sucesso todos os objetivos propostos 

na candidatura PROALV. 

Desde já a equipa convida a participar no projeto todos aqueles que considerem poder dar, 

direta ou indiretamente, uma contribuição positiva para o seu sucesso. Assumimos também o 

compromisso de ajudar os colegas professores que queiram candidatar-se a novos projetos, 

estabelecendo contactos com os nossos parceiros e divulgando junto da comunidade todos os futuros 

projetos dos quais tenhamos conhecimento. 
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