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ECLIPSE Boletim Nº. 4 
O projeto ECLIPSE – Ponto da 
situação 
O projeto ECLIPSE entrou na última 
fase—a fase  do desenvolvimento 
de um ensino inovador e da 
construção do material de avaliação 
que visa aumentar a compreensão 
dos alunos sobre a Cidadania 
Europeia. Os materiais estão agora 
no processo de serem finalizados. 
De setembro de 2013 a janeiro de 
2014, os materiais serão, mais uma 
vez, utilizados nas escolas 
participantes. Os professores e 
alunos nos países parceiros irão 
experimentar os materiais de ensino 
e de avaliação. O feedback dos 
professores e dos alunos servirá 
como base para melhoria contínua. 
 
Objetivos do projeto 
O objetivo do projeto é promover a 
cidadania Europeia activa, para 
desenvolver competências-chave, 
por exemplo, competências da 
cidadania, a capacidade de 
aprender a aprender, tomar 
iniciativa, pensar de uma maneira 
crítica e fortalecer a identidade 
europeia entre os jovens. 
O projeto ECLIPSE faculta 
oportunidades aos alunos no que 
respeita ao seu futuro trabalho, 
estudos, e vida. É uma mais valia 

para alunos que crescem num 
ambiente internacional em que a 
globalização é uma realidade de 
integração. 
 
5 º Encontro do Consórcio em 
Bucharest, Roménia 
O consórcio do projeto reuniu em 
setembro, pela quinta vez, a fim de 
definir os próximos passos (e os 
passos finais) do trabalho do 
Projeto. 
Este encontro representou um 
marco importante dentro do projeto, 
uma vez que o consórcio se reuniu 
para decidir sobre os resultados a 
serem incluídos na publicação final 
do projeto: 
1. Uma versão final do material de 
avaliação – o Teste de 
Conhecimento e o Questionário de 
crenças; 
2. Portefólios do Professor e do 
aluno; 
3. O quadro geral do Programa para 
O Ensino Básico; 
4. A estrutura dos módulos, 
incluindo as Unidades de Trabalho, 
etc. 
A publicação final é dirigida aos 
professores em diferentes 
disciplinas de toda a Europa, 
proporcionando-lhes a possibilidade 
de trabalhar com os materiais 
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desenvolvidos no âmbito do projeto, 
e gerando uma rede transnacional  
práticas na promoção da cidadania  
europeia de profissionais do ensino, 
que permite a troca das melhores. 
 

Visita a uma escola em Brasov, 
Roménia 

No final da Reunião do Consórcio, 
que teve lugar em Bucareste 
(Roménia) entre os dias 14 a 18 de 
setembro, a equipe ECLIPSE visitou 
uma escola participante na cidade 
de Brasov - - a escola  “Colégio 
Nacional Andrei Şaguna". 
Fundada em 1850, a escola já se 
encontra entre as dez melhores 
escolas do ensino médio na 
Roménia, de acordo com os 
resultados do exame nacional final 
("bacalaureat").  
A equipa ECLIPSE visitou a Sala de 
Gala do Colégio (que é um 
monumento histórico), o Museu de 
Ciências Naturais "Dumitru Lupan", 
a Sala de Desporto, o Centro de 
Informação e Documentação e o 
campus da escola . A equipa teve 
uma reunião com o diretor da 
escola, que nos informou sobre as 
atividades extracuriculares da 
escola e nos garantiu que, dentro de 
um curto período de tempo, os 

alunos dos 7º e 8º  anos de 
escolaridade iriam iniciar trabalhar 
nos módulos de cidadania 
europeias elaboradas pelo Projeto 
ECLIPSE. Vamos desejar-lhes boa 
sorte e um ano escolar maravilhoso! 
Novo Parceiro do Reino Unido 
A Escola de São João (St. John’s 
Marlborough) é um dos mais 
recentes membros da equipa de 
ECLIPSE e estamos muito 
animados com a possibilidade de 
participar num projeto tão 
emocionante e importante. Estamos 
localizados na cidade de 
Marlborough, Wiltshire. A escola 
está cercada por belas paisagens 
mas fica perto de Londres--uma 
hora e meia de comboio. Nas zonas 
próximas, temos um número de 
sítios turísticos incluindo Avebury e 
Stonehenge. 
O  aluno de St. John’s é 
caracterizado pela preparação para 
a cidadania europeia (e mundial), 
pelo pensamento independente, por 
auto- stima e confiança elevadas. 
Queremos que os nossos alunos 
façam uma diferença para o futuro 
do planeta. Os nossos programas 
de educação buscam concretizar 
essa meta, e, é por isso que 
estamos empenhados em contribuir 
para o Projeto ECLIPSE. 
 
 



	   	  
	  

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do autor e a Comissão não é responsável pelo 
uso que se possa fazer da informação contida na mesma. 
	  

	  

 
ECLIPSE - Learning in a Programme for Secondary 
Education 

 
Aprendizagem da Cidadania Europeia num Programa 
para Escolas Secundárias 
 
517815-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP 2011-3665 / 001-001	  

 
Escolas parceiras no projeto 
 
Itália : 
-Istituto di Comprensivo 
Mezzolombardo 
http://www.icmezzolombardo.it/ 
-Istituto Tecnico tecnologico " 
Marconi " - Rovereto 
http://www.marconirovereto.it/ 
-ITCG Bandini ( Poggibonsi, Siena) 
http://www.medialeonardo.it 
 
Portugal : 
-Escola Secundária de Pedro 
Alexandrino 
http://www.espa.edu.pt/ 
-Agrupamento de Escolas Elias 
Garcia 
http://www.agrupamentoeliasgarcia.
com/ 
-Agrupamento de Escolas de 
Catujal - Unhos 
http://aecu.pt/index.php/escolas/81-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alemanha : 
-Gymnasium Bad Essen 
http://www.g-b-e.de/home.html 
-Realschule Uetze 
http://www.realschule-uetze.de/ 
-Albert- Schweitzer -Gymnasium 
Wolfsburg

 
Roménia 
-Colégio Nacional " Grigore Moisil " 
formar Bucareste 
http://portal.moisil.ro/Pages/Default.
aspx 
-Colégio Nacional " Andrei saguna " 
de Brasov 
http://www.saguna.ro 
-Geral Gymnasium Escola nr. 198 
de Bucareste 
https://www.facebook.com/ScoalaG
enerala198Bucuresti 
-Ginásio Nr School. 12 " B.P. 
Hasdeu " de Constança 
http://scoala12bphasdeu.ro/ 
Espanha 

-IES Alonso Quesada , Gran 
Canaria, Islas Canarias 
http://www.iesalonsoquesada.org/ 
-IES Isabel de Espanha, Gran 
Canaria, Islas Canarias 
http://www.isabeldeespana.org/ 
-IES Fray Luis de Granada , 
Granada 
http://www.juntadeandalucia.es/aver
roes/centros-
tic/18700013/helvia/sitio/ 
-IES Padre Juan de Mariana 
Talavera de la Reina - Toledo 
http://www.iespjmariana.es 
-IES tiempos Modernos 
http://www.iestiemposmodernos.co
m/ 
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Reino Unido: 
-Callington Community College, 
Callington , Sudeste da Cornualha 
http://www.callington.cc/ 
-Escola de São João , Marlborough 
http://www.stjohns.wilts.sch.uk/ 
-A Escola Ridgeway e Sixth Form 
College, Wroughton 
http://www.ridgewayschool.com/ 
-Writhlington School, Writhlington 
http://www.wsbe.org.uk/ 
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Envolva-se ! 

Convidamos todos os interessados 
em educação para a cidadania 
europeia (bem como temas de 
"aprender a aprender", pensamento 
crítico e o desenvolvimento de 
iniciativa)  para contribuir com seu 
conhecimento para a melhoria dos 
materiais ECLIPSE sobre a 
cidadania europeia. 

Também pode, na sua escola, 
implementar os módulos de 
cidadania europeia e nos contar 
sobre sua experiência! 
 
Em breve, para facilitar o seu uso 
em sala de aula, encontrar-se-ão 
todos os módulos da cidadania 
europeu na página web do projeto.  
Saiba mais sobre o projeto ! 
 
Visite nosso site:  
http://eclipse.lett.unitn.it/  
...ou Facebook (e dê-nos um “Like”):   
https://www.facebook.com/eclipse.e
uropean.citizenship  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contate o Projecto ECLIPSE a/c 
Profª  Olga Bombardelli:  
eclipse@lett.unitn.it 
 
 
Parceiros do Projeto: Leibniz 
University Hannover (Alemanha); 
Universidade de Trento (Itália); 
Universidade de Lisboa (Portugal); 
Universidade Nacional de Estudos 
Políticos e Administração Pública 
(Roménia); St. John’s School, 
Marlborough (UK); Universidade de 
La Laguna (Espanha) 
 


