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““NNoo mmoossaaiiccoo eeuurrooppeeuu”” éé oo lleemmaa ddee
uumm tteemmaa aagglluuttiinnaaddoorr ddee ttrraabbaallhhooss aa
ddeesseennvvoollvveerr aaoo lloonnggoo ddoo aannoo lleeccttiivvoo
ee qquuee ddáá ccoonnttiinnuuiiddaaddee aa oouuttrrooss
ddeesseennvvoollvviiddooss nnoo aannoo aanntteerriioorr.. 

OOss ssaabbeerreess ttêêmm ccoommoo ppaannoo 
ddee ffuunnddoo oo mmoossaaiiccoo eeuurrooppeeuu

DDaarr  aa ccoonnhheecceerr  aa ddiiffeerreennççaa 
qquuee eexxiissttee nnoo ppuuzzzzllee eeuurrooppeeuu

UUmmaa eexxppeerriiêênncciiaa ccuullttuurraall 
ee lliinngguuííssttiiccaa ddiiffeerreennttee

À descoberta 
do mosaico europeu

2255 ddee FFeevveerreeiirroo
aa 44 ddee MMaarrççoo
OO CCoollééggiioo 
sseerráá oo ppoonnttoo 
ddee eennccoonnttrroo ppaarraa
aalluunnooss ddooss ppaaíísseess
ddaa UUnniiããoo EEuurrooppeeiiaa

O ponto de encontro, em Fevereiro e
Março, é o Colégio de São Teotónio. No âmbito
da realização da Semana Europeia, o Colégio
vai receber 48 alunos e respectivos professores
de 16 escolas de países da União Europeia. 

Este acontecimento vai permitir aos alunos
entrar em contacto com experiências
educativas diferentes e a oportunidade de
participar numa “experiência cultural e
linguística quase única”. 

Para isso, o Colégio prepara-se desde o ano
lectivo 2005/2006 trabalhando com base no
tema aglutinador O Mosaico Europeu, pelo
que os saberes têm como pano de fundo a
diversidade europeia. Contribuem para isso os
projectos de turma que têm sempre o aspecto
europeu em relevância. A título de exemplo,
refira-se as festas de Natal do Pré-escolar e do
1º Ciclo que versaram os hábitos londrinos e o
conto e a fábula na Europa, respectivamente, e
a audição da Escola de Música que apresentou
um reportório de canções de diferentes
compositores europeus.

Os trabalhos prosseguem e, até lá, alunos e
professores envolvidos numa aprendizagem
transversala todoas as disciplinas, por forma a
serem os anfitriões perfeitos dos seus colegas
europeus. trata-se de um projecto que envolve
toda a comunidade, desde pais, alunos e
professores, pois a organização da Semana
Europeia exige o alojamento dos alunos e dos
professores, além das actividades previstas para
desenvolver durante essa semana, como visitas

à cidade e à região, ou a realização de eventos
de carácter cultural e lúdico. De referir, as
Comemorações do Dia do Padroeiro,
integradas no programa desta semana.

De um modo geral, pode dizer-se que o
Colégio de São Teotónioé o centro de contacto
com outras escolas, uma prática decorrente de
outros projectos levados a cabo em anos
anteriores, como o projecto comunitário
Sócrates, que já envolveu quatro escolas
europeias e vai ter uma segunda edição.

Desde sempre que o colégio teve esta
vertente multicultural que, aliás, tem
ultrapassado  as fronteiras de Europa. O
Colégio recebeu sempre alunos dos Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa e filhos
de emigrantes na Europa e noutros
continentes, que ficavam em regime de
internato, além de receber também alunos que
não professam a religião católica.

É uma aposta do Colégio que tem um
objectivo muito claro: dar a conhecer aos seus
alunos a diferença que este ano se centra na
Europa que é “um puzzle de países, cada um
com a sua identidade própria”, tendo em conta
que à medida que os alunos “assimilam a sua
própria identidade (do país de origem),
passam a estar mais sensíveis para aceitar a
diferença de cada país”.

EExxttrraaííddoo ee aaddaappttaaddoo ddee EEssccoollaass 2200--1122--0066,, DDiiáárriioo aass
BBeeiirraass,, eennttrreevviissttaa aa PPee.. DDrr.. MMaannuueell CCaarrvvaallhheeiirroo DDiiaass,,

DDiirreeccttoorr PPeeddaaggóóggiiccoo ddoo CCoollééggiioo ddee SSããoo TTeeoottóónniioo
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w 2255 ddee FFeevveerreeiirroo –– DDoommiinnggoo
Chegada e encontro com as famílias de

acolhimento.

w 2266 ddee FFeevveerreeiirroo –– 22ªª ffeeiirraa
MMaannhhãã 

8h 30 — Acolhimento e visita ao Colégio;
12h 30m — Almoço no Colégio

TTaarrddee
14h00 — Visita ao Jardim Botânico,

Universidade de Coimbra e Sé Velha;
NNooiittee

19h00 —  Buffet Internacional no Colégio 
20h30 — Abertura Oficial da “Semana

Europeia” 

w 2277 ddee FFeevveerreeiirroo –– 33ªª ffeeiirraa
DDiiaa ddoo PPaaddrrooeeiirroo –– DDiiaa ddee SSããoo TTeeoottóónniioo
MMaannhhãã 

8h 30 — Actividades lúdicas e desportivas 
10h00 — Eucaristia  do Padroeiro
12h 30 — Almoço no Colégio

TTaarrddee
14h00 — Musical “Medley of Tunes” 
17h00 — Recepção na Câmara Municipal de

Coimbra
18h30 — Regresso às famílias de acolhimento

NNooiittee
19h30 —  Jantar cultural de professores

w 2288 ddee FFeevveerreeiirroo –– 44ªª ffeeiirraa
MMaannhhãã

8h30m — Visita pela zona centro do país:
Grutas de Mira D’Aire, Fátima, Batalha e Marinha
Grande

Almoço —  no Centro Paulo VI
NNooiittee

Com famílias   

w 11 ddee MMaarrççoo –– 55ªª ffeeiirraa
MMaannhhãã

8h 30 — Manhã Pedagógica para professores
e alunos

12h 30 — Almoço  no Colégio
TTaarrddee

14h00 — Circuito do Museu de História
Natural da Faculdade de Ciências

18h00 — Final de tarde  
20h 30 — Café Concerto (Café Santa Cruz)

w 22 ddee MMaarrççoo –– 66ªª ffeeiirraa
MMaannhhãã

8h 30 — Passeio pela Cidade de Coimbra:
Parque Mondego, Portugal dos
Pequenitos e Convento de Santa Clara

13h00 — Almoço 
TTaarrddee

14h00 —  Tarde livre 
18h30 —  Regresso às famílias de acolhimento

w 33 ddee MMaarrççoo –– SSáábbaaddoo
MMaannhhãã

Livre, com as famílias de acolhimento
13h00 — Almoço típico Português no Colégio

TTaarrddee 
14h 30  — O concurso “EuroPerguntas” 
17h00 — Festa de Despedida 
18h 30 — Jantar de despedida e

Encerramento oficial

w 44 ddee MMaarrççoo –– DDoommiinnggoo
Regresso

Com já é, certamente, do conhecimento
de todos, a “Semana Europeia” decorrerá no
nosso Colégio de 25 de Fevereiro a 4 de
Março.

Este projecto contará com a presença de
alunos e professores dos diversos países da
União Europeia. Será um momento
privilegiado para fomentar o contacto entre
culturas europeias, partilhar experiências ao
nível das diversas formas de aprendizagem e
ensino, assim como desenvolver as
competências linguísticas.

Dada a abrangência desta actividade,
apelamos à colaboração de toda a
Comunidade Educativa no sentido de nos
apoiar. Há pequenas lembranças que teremos
de oferecer, passeios para organizar e
alojamento para os jovens e professores…

Qualquer ajuda, por mais insignificante
que possa parecer, será útil e profundamente
agradecida.

A equipa de trabalho da “Semana
Europeia” agradece desde já toda a vossa
colaboração e deseja um Feliz e Próspero Ano
Novo.

NNaattáálliiaa RReeiiss
CCoooorrddeennaaddoorraa ddaa SSeemmaannaa EEuurrooppeeiiaa

CCoonnccuurrssoo ““EEuurrooPPeerrgguunnttaass””,,
No dia 3 de Março, a seguir ao concurso

“EuroPerguntas”, serão sorteados os três cabazes
– “O Cabazão, O Cabaz e O Cabazinho”  — da
“Semana Europeia”. 

Pedimos a colaboração de toda a Comunidade,
tanto na compra/venda das rifas, assim como na
doação de bens (garrafas de vinho do Porto, caixas
de bombons, caixa de bolachas, etc.) para os
referidos cabazes.

Os donativos devem ser entregues na Sala de
Professores, ao cuidado da Professora Natália Reis.

2255 ddee FFeevveerreeiirroo aa 44 ddee MMaarrççoo:: SSeemmaannaa EEuurrooppeeiiaa

O Colégio prepara-se para viver um momento
que passará a fazer parte da história da nossa casa,
também oportunidade de fazer juz à tradição de
escola multicultural, aberta à diferença e anfitriã do
mundo. Desta vez, preparamo-nos para receber
outros europeus, como nós, que este ano
procuram em Coimbra, no nosso Colégio, o
enriquecimento cultural, o alargamento do
conhecimento desta Europa onde vivemos e
partilhar durante uma semana a identidade
europeia comum.

Ao longo da semana, o contacto entre alunos e
professores de várias escolas europeias

proporcionará experiências ao nível das diversas
formas de aprendizagem e ensino, desenvolver as
competências linguísticas, estabelecer laços e
partilhar o quotidiano dos portugueses que agora
acolhem esta iniciativa.

O programa das actividades previstas envolve
iniciativas de carácter diverso, integrando as
Comemorações do Dia do Padroeiro.

O grupo organizador da Semana Europeia
deseja a todos os intervenientes os votos de uma
semana de sucesso, enriquecedora do ponto de
vista humano e cultural e uma experiência
privilegiada de aquisição da cidadania europeia.

OO CCoollééggiioo 
aaoo eennccoonnttrroo ddaa EEuurrooppaa

UUmmaa sseemmaannaa cchheeiiaa ddee aaccttiivviiddaaddeess

u PPrrooggrraammaa ddaa SSeemmaannaa EEuurrooppeeiiaa
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aAA EEuurrooppaa ccáá ddeennttrroo:: OOss nnoossssooss ccoonnvviiddaaddooss,, ddoonnddee vvêêmm??

Maria Ward Shule
Susanne Boswald

AA ll ee mm aa nn hh aa LL ii tt uu ââ nn ii aa

LL uu xx ee mm bb uu rr gg oo

PP aa íí ss  BB aa ss cc oo

PP oo ll óó nn ii aa

RR ee ii nn oo  UU nn ii dd oo

RR ee pp úú bb ll ii cc aa  CC hh ee cc aa

SS uu éé cc ii aa

ÁÁ uu ss tt rr ii aa

BB éé ll gg ii cc aa

EE ss ll oo vv éé nn ii aa

FF ii nn ll ââ nn dd ii aa

GG rr éé cc ii aa

HH uu nn gg rr ii aa

II tt áá ll ii aa

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Txingudi BHI
Gema Gurrutxaga

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Cecylia Plater-Zyberkown
Lorne Liensenfeld

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Szko_a Podstawowa nr 112 
Przymierza Rodzin im. Jana Paw_a II
Hannia Lacynska

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Holy Family Catholic School
Sarah Dransfield

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Divci Katolicka Skola

Kristyna Ldvíková

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Sudskanska Gymnasiet
Ann Hemmensjo

EEssccoollaa::
PPrrooff..

HBLA Neumarkt am Wallersee

Crista Fally
EEssccoollaa::
PPrrooff..

Gim Ekonomskada
Tina Pusnik

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Lyceum Iraklion
Christina Apostolaki

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Sancta Maria
Rita Somogyi

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Liceo Scientifico Statale G. Tarantino

Teresa Tota

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Taurages Versmes Gym
Angele Ratkeviviene

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Fieldegen  
Christina Fabian-HeidrichPPrrooff..

Sint Maria Institut
Yoo Ree Elsemans

EEssccoollaa::
PPrrooff..

Mantta Upper Secondary School

Anu Lipsonen
EEssccoollaa::
PPrrooff..

EEssccoollaa::
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RReeddhhoorrssee -- IInnddúússttrriiaa GGrrááffiiccaa,, LLddaa
RRuuaa CCaassaall ddooss VVaaggaarreess -- AAllttoo ddee SS.. JJooããoo -- 33003300--114411 CCooiimmbbrraa
TTeelleeff..:: 223399 770022221100 FFaaxx:: 223399 770011223399

u PPaattrroocciinnaaddoorreess ooffiicciiaaiiss ddaa SSeemmaannaa EEuurrooppeeiiaa

u AAnntteecciippaarr aa SSeemmaannaa EEuurrooppeeiiaa

FFeessttaa ddee NNaattaall ddoo 11ºº CCiicclloo:: OO NNaattaall aattrraavvééss ddee ““OO CCoonnttoo ee aa FFáábbuullaa nnaa EEuurrooppaa””

AAuuddiiççããoo ddee NNaattaall ddaa EEssccoollaa ddee MMúússiiccaa:: ccaannççõõeess ddee ccoommppoossiittoorreess eeuurrooppeeuuss

FFeessttaa ddee NNaattaall ddoo 11ºº CCiicclloo

FFeessttaa ddee NNaattaall ddoo PPrréé--EEssccoollaarr::
VViiaaggeemm àà TTeerrrraa ddoo PPeetteerr PPaann

OO  SSuurrrreeyy àà nnoossssaa eessppeerraa


