
 
 

 
 

Projecto Educativo Europeu Comenius 
 

2011 – 2013 
 

Tema: “Waste Not, Want Not” – WNWN 
 

“Não Desperdiçarás, Não Desejarás”- NDND 
 

Países e Escolas Secundárias Parceiras: 
 

1.  Turquia – Esc. Coorden. – Osmaneli 75. Yil Anadolu Lisesi – Bilecik (Dogu Marma) 

2.  Portugal – Esc. Sec. Carolina Michaelis – Porto 

3. Inglaterra – Robert Pattinson School – Lincoln (Lincolnshire) 

4.  Bulgária – Profesionalna gimnazia po mehanotehnika – Ruse (Severoiztochen) 

5.  Polónia – Zespol Szol Ponadgimnazjalnych – Drzewicy (Lodzkie) 

6. Itália – Istituto di Istruzione Superiore “Marco Polo” – Santa Maria degli Angeli 

(Umbria) 
 

Sumário da Parceria / Objectivos Gerais: 

 Promover o conhecimento e uso de diversas línguas europeias; 

(por ordem na Parceria) 

 Desenvolver o respeito e tolerância nas comunidades escolares envolvidas, através da criação de 

vínculos afectivos; 

 Valorizar a dimensão europeia da e na educação pela promoção de actividades conjuntas entre as 

escolas parceiras; 

 Sensibilizar a comunidade educativa para a necessidade de reduzir a quantidade de alimentos que 

se deita fora e encorajá-la de forma a evitar o desperdício de comida e água; 

 Investigar sobre as razões a considerar para evitar esses desperdícios, - de alimentos e água -, e 

sobre dicas para poupar água e comida no trabalho, em casa e na escola; 

 Permitir que os alunos considerem as questões associadas ao desperdício de papel na escola; 

 Projectar linhas de acção / um plano para a redução do desperdício de papel; 

 Informar, sensibilizar, alertar, guiar, incentivar a comunidade educativa sobre novas atitudes a 

tomar, de acordo com ideias de responsabilidade e de ética, no sentido de ajudar as pessoas em 

geral, a minimizar o desperdício de alimentos, água e papel. 
 

Mobilidades Programadas: (por ordem cronológica) 
 
 

1ª 20 A 26 /27 Novembro 
2011 

Itália 
Santa Maria Del Angeli / Assis 

2ª Abril 2012 Portugal 
3ª Setembro 2012 Turquia 

4ª Dezembro 2012 Bulgária 

5ª Março 2013 Reino Unido 

6ª Junho 2013 Polónia 



 
 

Objectivos específicos e estratégias do Projecto 
 
 

 Aumentar o conhecimento sobre a vida escolar e formas de viver noutros países; 

 Mostrar a importância da tolerância em relação a outras culturas e povos; 

 Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras e aperfeiçoamento do Inglês; 

 Ajudar os professores a melhorar os seus conhecimentos de inglês, a conhecer e compreender os 

sistemas escolares das escolas parceiras e a aprender novos métodos de ensino; 

 Melhorar as competências sociais dos alunos a sua capacidade para trabalhar em equipa(s); 

 Sensibilizar para a necessidade de reduzir a quantidade de alimentos que atiramos fora, e para não 

deitar fora a comida que pode ser aproveitada; 

 Encorajar os alunos a evitar também o desperdício de papel e água; 

 Alertar para a necessidade imperiosa da redução de desperdício de comida - a comida desperdiçada 

custa a uma família média com crianças c. 680£ / ano e tem consequências ambientais muito 

sérias. Evitando este desperdício o impacto de CO2 corresponderia a tirarmos 1 em 4 carros das 

ruas; 

 Ensinar que evitar o desperdício significa lutar contra a fome, e isso passa pelo que todos fazem: 

deitar fora alimentos; 

 Convidar os alunos a investigar na Internet e a comprender que a fome e a má nutrição são 

provocadas pelas mudanças climáticas: quando os alimentos são depositados nas lixeiras 

decompêm-se e emitem CO2, que é o gás responsável pelo efeito estufa, causador das mudanças 

climáticas. 

 Reduzir os alimentos, água e papel desperdiçados e levar os alunos a dar o seu melhor para ajudar a 

resolver estes problemas, após a compreensão destas questões. 
 

Trabalhos a realizar tendo em conta estes Objectivos: 
 

 Compilar dicas / ideias para evitar o desperdicio de comida, água, papel, conjuntamente com 

fotografias, artigos, imagens, etc; 

 Elaborar um Glossário multilinguístico, familiar às outras línguas; 

 Criar um e - livro de receitas que conterá receitas para poupar em alimentos cujo destino era o 

balde do lixo, e que deverá ser enviado a todos os alunos e respectivas famílias; 

 Realizar  trabalhos  de  pesquisa  sobre  Centros  de  assistência  a  pobres,  para  que  tomem 

conhecimento da sua existência e aprendam mais sobre eles, de forma a compreender melhor as 

questões associadas à fome numa cidade em particular, e verificar que a fome é uma questão 

global. 
 

 
 
 

Nota: Para todas as actividades baseadas em papel, será utilizado papel usado e usável. 
 

O dinheiro angariado nas Festas de Beneficiência / Charity Parties, será doado aos Centros de Ajuda a pobres 

através da WFP – World Food Programme. (PAM em português – Programa Alimentar Mundial). 
 

 


