PROSAS em mais um projeto europeu
Pais e avós querem ajudar os seus filhos e netos na aprendizagem da Língua Inglesa?
O PROSAS é um dos parceiros de mais um projeto europeu no âmbito do ERASMUS+, que
resultará num compêndio de ferramentas, atividades e/ou ideias que poderão ser facilmente
utilizadas em casa e por professores nas escolas.
Atividades e ideias divertidas, motivadoras e fomentadoras do gosto pela aprendizagem da
Língua Inglesa nas idades mais tenras (7 - 12 anos) com o apoio dos pais e avós.
O projeto é coordenado pela Maria Margonska da Escola de Línguas LOGMAR em Rybnik,
Polónia e conta com a Associação PROSAS, em Sines, Portugal, o colégio CEIP Santa Teresa de
Jesús, em Calzada de Calatrava, Espanha e a instituição 50+ Hellas em Atenas, Grécia como
parceiros.
Assunção Duque, presidente da Associação PROSAS, salienta a importância do projeto para a
instituição e para os avós e netos, uma vez que um dos objetivos é exatamente o encontro
intergeracional e a melhoria contínua e desenvolvimento conjunto da Língua Inglesa.
Para o desenvolvimento deste projeto denominado PLEASE, Parental Support for Learning
English, o PROSAS conta com a participação de duas docentes de Inglês, Carla Silva e Sofia
Coelho,
que ensinam Inglês em escolas de 1º ciclo, no âmbito das Atividades de
Enriquecimento Curricular.
O projeto terá a duração de 2 anos, tendo sido iniciado em setembro passado, e será concluído
em 2016.
Ao longo destes 2 anos, os parceiros participarão em mobilidades, além da construção do
compêndio (caixa de ferramentas/Toolbox) e os Summer Camps que serão realizados no verão
de 2015 em cada país parceiro.
A 1ª mobilidade teve lugar na Polónia, país coordenador do projeto, em Rybnik, em novembro
passado.
Nesta 1ª mobilidade, os parceiros tiveram a oportunidade de se conhecer, de iniciar trabalhos e
ainda assistir a um seminário sobre o método deDomo, English for Parents, pelo professor
Grzegorz Spiewak da Universidade de Varsóvia.
A 2ª mobilidade teve lugar no final de abril, em Atenas, Grécia. Nesta mobilidade, analisaramse as atividades/ferramentas criadas pelas docentes dos quatro países parceiros e prepararamse os Summer Camps.
Nos Summer Camps os parceiros irão testar, em grupos de avós e netos e/ou pais e filhos, as
ferramentas, atividades e ideias criadas pelo grupo de docentes de Inglês dos 4 países
parceiros.
Neste momento, já se realizaram os Summer Camps na Grécia, em Espanha e Portugal. O
Summer Camp na Polónia realizar-se-à no mês de agosto.
As professoras Portuguesas, Carla Silva e Sofia Coelho, foram as primeiras a conduzir o
primeiro Summer Camp, que teve lugar em Atenas, de 22 a 26 de junho. Das 100 ferramentas

criadas (das quais foram responsáveis pela criação de 25), as professoras escolheram 10 cada
para testarem nos seus grupos de avós/netos/pais/filhos.
O 1º balanço é muito positivo, tendo-se traduzido numa experiência única, cujo principal
objetivo é a aprendizagem da Língua Inglesa de uma forma mais lúdica, mais divertida,
fomentando o gosto pelo Inglês e promovendo o encontro geracional e a partilha entre avós e
netos, pais e filhos.
Portugal recebeu a visita de duas professoras Gregas, que desenvolveram o Summer Camp
com avós e netos de Sines. Enquanto Espanha recebeu a visita das professoras Polacas.
O Summer Camp em Sines contou com o apoio da Câmara Municipal de Sines e Agrupamento
de Escolas de Sines, que cederam a Escola Básica nº1 para a sua realização de 6 a 10 de
julho.
Em outubro, em Sines, o PROSAS será o anfitrião da 3ª mobilidade; sendo que a 4ª e última
mobilidade terá lugar em Espanha.
O projeto só estará concluído quando o compêndio de ideias e atividades estiver disponível
online na plataforma European Shared Treasure da União Europeia.
http://www.europeansharedtreasure.eu/
Até lá haverá muito trabalho pela frente e muita partilha!
And please don't forget, say PLEASE!
Excuse me, do you speak English?
Can you help me, please?

