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 Numa manhã fria de Novembro, as equipas da Dinamarca e Portugal, fizeram as malas e atravessaram o Oceano 

Atlântico com destino a Maria Galante nas Antilhas Francesas. 

A razão para esta visita, foi a reunião de lançamento do projeto LIFE SKILLS, uma parceria colaborativa, com o 

objetivo de criar uma abordagem inovadora e responder assim à necessidades dos alunos e jovens do ensino 

preparatório e secundário. 

Em cooperação com duas escolas da Dinamarca, uma de Portugal e uma de Guadalupe, juntamente com 

organização locais; o projeto irá criar um Student centered & innovated learning e programas de treino / materiais 

de educação que se adequam às necessidades de hoje, e que procuram uma melhoria das taxas de sucesso escolar, 

especialmente em estudades multiculturais das nossas sociedades, estigmatizados por uma herança social negativa 

e abandono escolar precoce. 



O projeto LIFE SKILLS e a cidade 
de Grand Bourg 

 

A Presidente da Câmara de Grand Bourg, em colaboração com a Sra. Maryse Coppet (Caribsat) e com a Sra. Cecilia 

Leboeuf-Hansen (CONEQT), lançaram o projeto LIFE SKILLS (Learning Innovation through Foreign Languages and 

Entrepreneurship). O projeto foi aceite e o finaciamento aprovado e fornecido pela Agência Nacional Francesa. 

Durante o encontro, o comité de boas vindas foi organizado pelos alunos e pais, com música, dança e comida. A 

Imprensa também esteve presente, uma vez que o projeto LIFE SKILLS e a chegada das equipas geraram bastante 

interesse local.  

A Presidente da Câmara de Grand Bourg, deu as boas vindas aos visitantes e aos alunos , desejando a todos muito 

sucesso na participação do projeto. 

O diretor do colégio, também deu as boas vindas aos visitantes, e mostrou-se muito expectante com a perspectiva 

deste novo projeto, e as possibilidades que o grupo estará a criar para os alunos e professores da escola. 

Objetivos da Reunião 

A reunião de lançamento, proporcionou uma oportunidade ao grupo de se conhecerem uns aos outros. Foram 

organizadas sessões de team building e atividades sociais, para quebrar o gelo. 

Mais importante ainda, esta semana de trabalho, consistiu principalmente em muitas discussões sobre os métodos 

e como aplicá-los. 

Empreendedorismo 

Brejning Efterskole e a FFE- Young Enterprise apresentaram o projeto “rocket”,  e deram aos parceiros algumas 

ferramentas práticas sobre como usar e aplicar na sala de aula. As discussões e questões que surgiram com base nas 

apresentações, criaram novas ideias e o grupo falou sobre a implementação do projeto nas aulas.  

 

O director da escola de Grand Bourg preparou um discurso de boas vindas para os visitantes e novos colegas, e 

agradeceu aos alunos pelo seu excelente trabalho. Um grupo de alunos preparou um discurso em Criolo, 

Francês e Inglês; outros prepararam comida tradicional e realizaram danças tradicionais com os belos vestidos 

tradicionais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norm Breakers 

Østerbyskolen explicou como trabalham com crianças e jovens de risco e apresentou a sua alternativa e processo 

original de lidar com os problemas, criando histórias de sucesso  em vez de casos de desistência e exclusão social, 

através do seu programa norm breakers. Esta apresentação gerou grande interesse na equipa e será incluída uma 

secção sobre este tema no manual do professor - LIFE SKILLS. 
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