
*estudantes 

 
 

 
 

Elos – A Educação a Alargar Fronteiras 
 
 

Ser um estudante Elos... 
 
Tens um fascínio por outros países? Gostas de viajar? Gostarias de ir estudar no 
estrangeiro ou estás a planear uma futura carreira internacional? Ser um estudante 
Elos ajudar-te-á a alcançar os teus objectivos! Estudar numa escola Elos significa 
aprender tudo o que necessitas para te preparares para o teu futuro internacional. 
 
 

Elos - A Educação a Alargar Fronteiras 
 
O Elos é sobre a inclusão de aspectos europeus e internacionais em todas as tuas aulas 
e actividades na escola. Isto pode parecer complicado, mas não é o caso. Ser um 
estudante Elos significa assistir a aulas normais, mas com um toque internacional. Vais 
poder participar em projectos, intercâmbios e visitas de estudo a outros países. E que 
tal uma experiência de trabalho internacional? 
 
 

Línguas estrangeiras 
 
Trabalhar em conjunto com outros estudantes no estrangeiro, através de um ambiente 
de aprendizagem electrónica ou e-mail, ou mesmo um intercâmbio real, pressupõe 
conhecimentos de línguas estrangeiras. Não deixes que isto te assuste. Vais descobrir 
que tanto o teu modo de falar, como o de escrever, são - pelo menos - tão bons 
quanto os dos teus colegas no exterior. E falar outra língua por alguns dias irá melhorar 
as tuas habilidades mais depressa do que qualquer outra coisa. Basta tentar. 
 
 

O Elos nas tuas aulas 
 
Durante as tuas aulas normais, haverá um enfoque contínuo na Europa e no resto do 
mundo. Isto pode exigir algum esforço extra, mas significa que estarás à frente dos 
outros. Um enfoque internacional poderá surgir de um tema como a energia 
sustentável: podes estudar energia hidroeléctrica na Noruega em comparação com 
energia eólica nos Países Baixos. E como podemos garantir a qualidade da água 
potável no mundo? Poderias pensar também em comparar a moda ao longo do tempo, 
por exemplo, entre a Europa e a Ásia; ou os procedimentos de eleição nos vários 
países da UE. 
 



Ensaio e portefólio internacional  
 
Enquanto estudante Elos, registas as tuas experiências internacionais num portefólio. 
Podes querer incluir exemplos das tuas realizações, como um ensaio que descreve um 
problema como a energia sustentável através de várias perspectivas ‘nacionais’. Ou 
uma descrição da arquitectura através dos séculos e de como arquitectos 
internacionais foram sendo influenciadas pelos seus colegas. Certamente que 
desejarás incluir todos os certificados de línguas estrangeiras que venhas a obter, ou a 
prova da tua contribuição para a organização de um projecto internacional. Pede 
sempre aos teus professores que avaliem e validem o teu trabalho. O teu portefólio 
poderá valorizar o teu ingresso ao ensino superior, tanto no teu próprio país como no 
estrangeiro. 
 
 

Intercâmbios e projectos internacionais 

 
Quão divertido seria reunires-te com estudantes franceses e estónios em Talin, ou 
aprender espanhol em Barcelona? E quanto a estudar vulcões na Islândia? Durante um 
intercâmbio, vais trabalhar sobre um tema internacional, juntamente com os teus 
colegas através de um ambiente de aprendizagem electrónica, bem como face a face. 
Temas como o ambiente ou até mesmo a moda poder-se-iam encaixar perfeitamente. 
 
Na escola, também terás a oportunidade de participar em projectos como o Dia 
Europeu das Línguas Estrangeiras, o modelo do Parlamento Europeu, um festival 
internacional de alimentos ou um concurso de poesia em línguas estrangeiras. Podes 
também criar o teu próprio projecto internacional. 
 
 

Ligando a escola e teu futuro emprego 
 
O Elos oferece a combinação ideal ao ser integrado no teu currículo normal. No ensino 
secundário ou no ensino profissional, podes trabalhar sobre vários temas que 
correspondam às tuas ideias sobre a tua futura carreira (internacional). Uma 
Orientação Laboral Internacional pode ajudar-te a restringir o teu leque de opções. 
Podes optar por focar, por exemplo, Artes, Saúde ou Ciências, e /ou criar o teu próprio 
programa e perfil internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curioso/a? 
 
 
Vai a www.eloseducation.info ou pergunta ao teu professor! 
Twinspace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p29244/welcome 
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