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O Projeto “World of Work” pretende equipar os alunos com “hard” e “soft skills” que possam encorajálos a participar construtiva e eficazmente no mundo do trabalho e socialmente, tanto no seu país como
fora dele, dando enfoque a: competências digitais; aprendizagem de línguas estrangeiras (Inglês e
outras); comunicação e trabalho colaborativo; criatividade e inovação; espírito crítico; tomadas de
decisão e resolução de problemas; aprender a aprender; cidadania; competências de vida e carreira;
responsabilidade pessoal e social; expressão cultural; consciência cultural; empreendedorismo;
competências interpessoais e aprendizagem intercultural.



O Projeto “World of Work” pretende fortalecer as competências dos docentes com base nas práticas
letivas e através da cooperação transnacional aliados à adoção/utilização de métodos e ferramentas
inovadoras e eficazes.



Outros objetivos que se pretendem alcançar com este Projeto passam por aumentar a tomada de
consciência e apoiar os professores na tarefa de diminuir o fosso entre o ensino de competências
básicas na escola e a empregabilidade; Promover um sentido de cidadania europeia, aguçando o
interesse por outros países e a tolerância por culturas diferentes; a promoção de experiências práticas
de empreendedorismo na área da educação e do trabalho educativo e colaborativo entre jovens e
docentes europeus; a promoção da tolerância, responsabilidade e empenho; uma maior qualificação
de todos os agentes envolvidos e o enriquecimento pessoal e profissional de todos os envolvidos.



As reuniões de projeto (nacionais e transnacionais) terão lugar para que se possa avaliar o
desenvolvimento das atividades do projeto e o seu sucesso como um todo. Servirão ainda para ajustar
as atividades para que possam ser atingidos os resultados pretendidos. Durante estas reuniões, os
professores e alunos comunicam e trabalham diretamente, in loco, com o propósito de ser atingido um
objetivo comum com sucesso e que passa pela partilha de conhecimento, partilha de boas práticas e
tomada de consciência da realidade ao nível cultural, social e económico dos parceiros envolvidos.



As reuniões nacionais e transnacionais potenciam o trabalho comum de todos os parceiros na análise
dos resultados do projeto, na planificação de outras atividades e na identificação de oportunidades de
inserção dos produtos finais realizados pelos alunos na vida real e nos vários contextos sócio
económicos de cada uma das comunidades.



Durante cada uma das reuniões nacionais e transnacionais ocorrerão ainda: conversas informais com
alunos, professores e direção das escolas anfitriãs; discussão e análise das atividades já
concretizadas, com feedback, entre os alunos e professores envolvidos; apresentação dos produtos
finais conseguidos e momentos de aprendizagem em tempo real. Os alunos realizarão atividades
relacionadas com os subtópicos e farão as respetivas apresentações em Inglês, com preparação
prévia, em cada país parceiro feita pela equipa de docentes ERASMUS +. Serão, portanto, os
“Embaixadores” de cada escola parceira.



As T.I.C. serão um dos vários meios de disseminação e concretização das várias atividades planeadas
aliado ao desenvolvimento dos conhecimentos em Língua Inglesa, uma vez que esta será a língua de
comunicação. A partilha permitirá, também, tomar conhecimento com os diferentes sistemas
educativos e mundo do trabalho de cada um dos parceiros. Dará, a todos os intervenientes, a
possibilidade de contribuir para o desenvolvimento da tolerância, do respeito pela diferença, pelo
multiculturalismo e enriquecimento através do trabalho colaborativo.



Em grande medida, o nosso projeto, através da sua disseminação, servirá de exemplo para outras
escolas, que poderão seguir o mesmo caminho. Proporcionaremos, ainda, às nossas cidades, a
oportunidade de se fazerem notar em contexto europeu.
Em última análise pretendemos reforçar, que na diferença, ficamos ainda mais ricos.



Entre os dias 18 e 24 de Fevereiro teremos em Matosinhos, na Zarco uma Comitiva do Projeto
composta por 16 alunos e 10 professores oriundos dos 5 países que compõem esta parceria.

Equipa Zarco Erasmus + (Professores)




Representante Legal: José Ramos (Diretor)
Coordenação: Manuela Galante (330)
Elementos da Equipa: Ana Rita Fernandes (300); Esmeralda Barbosa (300); Margarida Magalhães
(550); Madalena Varela (330); Maria José Garcia (330); Cristina Justo (330); Rosária Diaz (430);
Olívia Rodrigues (510); Anabela Pires (550); Jorge Vieira (510).

Equipa Zarco Erasmus + (Alunos)


Composta por 43 alunos (11º e 12º)

A Coordenadora,
Profª Manuela Galante

