
  Projeto Connecting Classrooms 
Escola de Castro Marim participa em reunião em Londres 

Nos passados dias 14, 15 e 16 de Novembro realizou-se em Londres uma reunião no âmbito do projeto 
Connecting Classrooms, que contou com a participação de professores e alunos da Escola E.B. 2,3 de 
Castro Marim e da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, de Faro.  

Estas escolas compareceram em 
representação das sete escolas do 
Algarve envolvidas neste projeto 
internacional e a reunião londrina teve 
como principais objetivos a apresentação 
da proposta de atividades das escolas 
algarvias, bem como o debate de ideias 
com os docentes dos outros países e a 
planificação conjunta do trabalho a 
desenvolver no corrente ano letivo. 

 

Jovens líderes do Algarve, Grécia e República 
Checa, do núcleo Oi!       

Connecting Classrooms é um ambicioso projeto de três anos promovido pelo British Council, em 
articulação com o Ministério da Educação, através da Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento 
Curricular. Teve o seu início no ano letivo de 2010-2011 e conta com a participação de várias escolas do 
Algarve, bem como da Inglaterra, República Checa e Grécia. Através da ligação sinérgica de escolas, 
alunos, professores e respetivas comunidades educativas, Connecting Classrooms visa a concretização 
de um projeto comum sob o tema geral da “Inclusão”. 

Os jovens estudantes dos diversos países envolvidos tiveram um papel fundamental na reunião. Para 
além de toda a colaboração prestada na planificação das atividades, coube-lhes a autoria da designação 
Optimistic Interaction (Oi!), atribuída ao nosso núcleo, e que traduz a principal finalidade de todo o 
trabalho a desenvolver nestes próximos dois anos: fomentar uma interação salutar que promova o diálogo 
entre diferentes culturas. 

Foram três dias de trabalho intenso e muito produtivo. Mas não se pense que o trabalho foi tudo: a boa 
disposição, o empenho e o são convívio estiveram sempre presentes, fazendo deste evento uma 
experiência inesquecível e profundamente enriquecedora. Aguardam-se novas e estimulantes notícias 
sobre este valioso projeto que promete agitar a comunidade algarvia. 

         Beatriz Oliveira e Paula Pereira 

"Ir a Londres  foi uma oportunidade única na minha vida. Não só aprendi com a viagem, mas também 

conheci novas pessoas, novas mentalidades e pontos de vista. Agradeço ao British Council e à escola, 

por me  terem  providenciado  esta  experiência única, que  dificilmente  esquecerei."  Inês Brigas,  11ºE, 

Escola Secundária de Pinheiro e Rosa‐ Faro 

 


