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ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

COMUNICADO
“EUROPEAN SCHOOL NETWORK”
Comunica-se a todos os alunos do Ensino Secundário e a todos os professores que a
Escola Secundária D. João II aderiu, em 2008, a um projecto intitulado “European
School Network” (informação na página Web da escola: www.esec-d-joao-ii.rcts.pt ).
Este projecto é um Micro-Erasmus e constitui uma oportunidade para alunos e
professores, da nossa escola, efectuarem uma estadia numa das 23 escolas europeias
dos 9 países deste projecto e poderem usufruir de uma experiência única e motivadora
para a vida, profissional e pessoal.
O programa ESN, assente numa rede de parcerias entre escolas europeias (Itália,
Holanda, Alemanha, Turquia, Finlândia, Hungria, Portugal, Espanha e Polónia),
promove estadias entre 7 e 60 dias (1 semana a 2 meses) num destes países, em regime
de assistência de aulas e alojamento em famílias cooperantes para alunos e professores
da Escola Secundária D. João II, desde o ano lectivo 2008/2009 e continuará em
2011/2012.
Existem alunos estrangeiros interessados em usufruírem do programa na nossa escola,
procurando famílias que os acolham. A nossa escola já recebeu 1 professor Finlandês e
1 Turco, 1 aluno Holandês, 1 aluna Italiana e 4 alemães. Já enviámos 2 professores à
Finlândia e 1 aluna a Itália.
Dos interessados e respectivas famílias, espera-se que custeiem as despesas de
transporte e deslocação. O alojamento e a alimentação ficam a cargo da família
cooperante.
Os interessados devem dirigir-se à Mediateca e preencher a ficha que, para o efeito, lá
se encontra disponível, marcando uma hora para recolha de informações e
esclarecimento de dúvidas com a professora Maria José Simas, Coordenadora de
Projectos Internacionais. Os alunos interessados poderão, posteriormente, receber uma
password que utilizarão na plataforma Facebook onde deverão encontrar um
“matching” com um(a) colega de um destes países. Após acordo e validação da
professora Maria José Simas e autorização dos pais e encarregados de educação,
procederão à marcação da viagem (despesa dos pais / E.E.).
Qualquer dúvida deve ser esclarecida na escola ou por e-mail:
djoaoiiset@mail.telepac.pt
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O Director
_____________________________
Ramiro Sousa

