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Comenius – Euroheritage 
Agrupamento de Escolas Irmãos Passos 

Rui Moreira (*) 

 

 

O PROJETO PATRIMÓNIO MUNDIAL DA HUMANIDADE NA EUROPA E DIÁLOGO 

INTERCULTURAL teve a participação de oito escolas de sete países europeus durante dois anos, 

de 2009 a 2011, envolvendo professores e alunos. 

Foram objetivos desta parceria que os alunos que nela tomassem parte soubessem dissertar 

fundamentadamente sobre o tema Património Mundial; conhecessem cidades selecionadas dentro 

da sua região ou seja, ganhassem consciência de que vivem inseridos numa área Património 

Mundial da Humanidade; conhecessem o contexto histórico, económico e tecnológico das cidades 

em que vivem e reconhecessem a sua dimensão europeia. 

Relativamente aos professores, trocaram conhecimentos e boas práticas, assim como métodos e 

materiais pedagógicos. 

Ambos (alunos e professores) aprenderam a desenvolver as suas aptidões de trabalho de equipa 

na colaboração com parceiros até agora desconhecidos, bem como descobriram outros pontos de 

vista. 

No que diz respeito ao impacto e incremento dos valores europeus, promoveu-se a alteração da 

forma de estar e de lidar relativamente às suas instituições e ao seu sistema de ensino.  

Procuraram-se elementos de uma base comum a partir da história das cidades para desenvolver 

uma consciência europeia atual. Proporcionou-se o fortalecimento da dimensão europeia nas suas 

facetas para que os alunos e a comunidade em geral aprendessem que o intercâmbio, o contacto 

e projetos com parceiros europeus pode trazer grandes vantagens.  

Os resultados do projeto basearam-se essencialmente na colaboração dos alunos (fotos, vídeos, 

posters, modelos, desenhos, brochuras, postais, DVD, Web 2.0). 

Realizaram-se cinco reuniões de projeto: em Portugal (Matosinhos), Estónia (ambas as Escolas 

(Tallinn e Voru), Hungria (Budapeste), Polónia (Bedzin) e Luxemburgo, sendo que nos encontros 

na Estónia e no Luxemburgo houve mobilidade de alunos de todas as escolas parceiras.  
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No encontro final em Luxemburgo foi apresentada uma exposição com todos os trabalhos e 

artefactos realizados pelas escolas parceiras, aberta à comunidade local e aos mais altos 

responsáveis locais. 

 

 

(*) Docente do quadro e Coordenador do projeto Comenius do Agrupamento de Escolas Irmãos Passos. 

 


