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Comenius – Lapis 
Agrupamento de Escolas Irmãos Passos 

Rui Moreira (*) 

 

 

O PROJETO LAPIS teve a participação de 4 escolas de 4 países europeus durante dois anos, de 

2009 a 2011, envolvendo professores e alunos numa série de projetos culturais e artísticos. 

 A inspiração para este nome veio da utilização das primeiras letras dos países participantes, da 

palavra “lápis” em Português e Latim (Letónia, Áustria, Portugal, Irlanda, Eslováquia) e ainda da 

descrição do fundamento e objetivos do projeto. 

Centrou-se nas tradições, música, dança e jogos dos respetivos países, envolvendo alunos de 

diversas idades nas escolas participantes. Inicialmente os alunos comunicaram através de e-mail, 

Skype e correio. Todas as atividades centraram-se nos alunos e incluíram a elaboração do 

logótipo do projeto, a produção de DVDs/CDs, artesanato e instrumentos musicais tradicionais no 

seu país, bem como o intercâmbio de jogos, danças e músicas.  

Realizaram-se quatro reuniões de projeto: em Portugal (Matosinhos), Irlanda (Dublin), Eslováquia 

(Semerovo) e Áustria (Weiz), sendo que no encontro na Eslováquia houve mobilidade de alunos 

de todas as escolas parceiras.  

Nos encontros em Semerovo e Weiz tiveram lugar espetáculos em auditórios municipais, abertos 

à comunidade, nos quais todas as escolas parceiras apresentaram uma mostra da sua tradição 

cultural, através de números de dança, música e teatro.  

O resultado final deste projeto incluiu um logótipo que foi utilizado em todos os materiais 

produzidos e um espólio de música, danças e jogos de cada país participante. De salientar 

igualmente o facto de se terem criado fortes laços de amizade, tanto entre alunos como entre os 

professores envolvidos. Desta experiência resultou ainda uma maior abertura e aceitação de 

outros povos e culturas.  

 

 

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

 


