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RAPORT MOBILITATE PORTUGALIA 29.05- 2.06.2016 

 

 

DOURO-fluviul care desparte orașul Villa de Gaia de orașul Porto 

Membrii delegației: 

Tania  Andrei-inspector 
Demeter Florica –director 
Dumitrache Codruț- CA 
Mălăelea Daniel-Director 
Dan Adriana- CA 
Boca Alina-Director adj. 
Sala Carmen- CA 
Gheorghe Nicolae-Director 
Cazacu Monica-Director 
Dobrică –Văsi Lavinia- CA 
Leșe Adriana-CEAC 
Sideraș Mariana-Director 
Crocnan Elena-Director 
Stegărescu Alina-CA 

 
 

Grupul care a efectuat mobilitatea 

1. În dupamiaza zilei de 29.05.2016 s-a desfășurat întâlnirea cu reprezentanta 

Centrului de perfecționare doamna Graça Castro, profesor de Arte Vizuale si 

Abilitati Socio-Culturale. Cu această ocazie s-a realizat o orientare privind locațiile 

instituțiilor ce urmau a fi vizitate și au fost prezentate persoanele care au facilitat 
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desfășurarea activităților precum și orarul actualizat al acestor activități. O 

studentă voluntar a sprijinit grupul în vederea desfășurării optime a programului 

vizitei. 

2. În ziua de 30.05.2016 delegația noastră a vizitat Institutia Scolara Antonio 

Sergio High School-centrul care coordonează un grup de 7 școli din subordinea 

aceluiași  manager. 

 
 

Delegatia română a fost întampinată de către urmatoarele persoane implicate în 

derularea programului mobilității: 

-Doamna Graça Castro, profesor de Arte Vizuale si Abilitati Socio-Culturale 

-Doamna Marília Raro, director al grupului format din sapte scoli: 

cinci școli primare, o școala gimnazială și un liceu. 

-Doamna Deolinda Quintela, profesor de limba engleza, având si statutul de 

director adjunct și membru în Consiliul de Administrație. 
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Doamna Profesor Deolinda Quintela a prezentat informații privind sistemul 

educațional din Portugalia: 

- Copiii cu varste intre 3 - 5 ani frecventeaza cursuri pentru prescolari (Pre-

School). 

- Copiii cu varste intre 6 -9/10 ani frecventeaza cursuri incadrate la nivel de 

Ciclul 1 (The 1st Cycle of Elementary School), clasele I – IV, cu o durata de 

studiu desfasurata pe parcursul a 4 ani. 

- Copiii cu varste intre 10 - 12 ani frecventeaza cursuri incadrate la nivel de 

Ciclul 2 (The 2nd Cycle of Elementary School), clasele V -VI, cu o durata de 

studiu desfasurata pe parcursul a 2 ani. 

- Copiii cu varste intre 13 - 15 ani frecventeaza cursuri incadrate la nivel de 

Ciclul 3 ( The 3rd Cycle  of Elementary School), clasele VII -IX, cu o durata de 

studiu desfasurata pe parcursul a 3 ani. 

- Copiii cu varste intre 16 - 18 ani frecventeaza cursuri incadrate la nivel de 

liceu, clasele X -XII, cu o durata de studiu desfasurata pe parcursul a 3 ani. 
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La nivel de liceu sunt derulate si cursuri privind pregatirea profesionala. (De 

exemplu, elevele cu coronite din flori urmeza cursuri de calificare pentru a deveni 

receptionere – Anexa poza).  
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Se mentionează faptul că în Portugalia, în vederea continuării studiilor la 

nivel universitar, la sfarsitul clasei a XI-a elevii trebuie să susțină două probe de 

examen, în funcție de disciplinele de profil, urmând ca la sfârșitul clasei a XII-a, 

acestia să susțină probele la Limba Portugheză și Matematică.  În clasa a xII –a 

curricula cuprinde 6 discipline obligatorii. Curriculumul la decizia școlii este stabilit 

de manager pe baza consultării elevilor și nu sunt incluși părinții în această 

decizie. Consultarea elevilor se face pe bază de chestionare care sunt prelucrate 

de echipa managerială. 

 

Vizita membrilor delegatiei romane a inclus si vizionarea salilor de clasa si a 

laboratoarelor, atat în timpul orelor de curs cât și în afara acestora. Dotarea 

sălilor de clasa oferă un cadru menit să susțină activitățile educaționale conform 

standardelor.  
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Cu ocazia sfarsitului de an scolar 2015-2016, in cadrul institutiei scolare 

Antonio Sergio se organizeaza un eveniment ce se doreste a se derula într-o 

atmosfera medievala, The Medieval Fair. În cadrul evenimentului, un rol aparte îl 

au regele și regina, elevi care sunt selectați în baza unor criterii ce vizează 

creativitate și implicare în activități de voluntariat. De exemplu, regele ales are 
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meritul de a fi scris cel mai bun discurs, iar regina trebuie să dețină cel mai mare 

număr de activități de voluntariat.  

 

 
 

BIBLIOTECA ȘCOLII 

Un scurt moment de socializare cu elevii in timpul pauzei a oferit membrilor 

delegatiei române ocazia de a-i cunoaște pe acestia si de a simti spiritul de echipa 

si deschiderea catre cunoastere.    

3. În ziua de 31.05.2016 s-a desfășurat întâlnirea cu reprezentanții Primăriei 

din Villa de Gaia. Delegația noastră a fost primită de membrii Comisiei de educație 

și cultură. În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate modurile în care Primăria 

se implică în învățământul preuniversitar.  
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În Consiliul de administrație al școlii sunt incluși membrii ai Consiliului local 

alături de profesori, părinți, reprezentanți ai comunității părinți și elevi ( numai la 

licee).Întâlnirile acestui Consiliu sunt 3-4 pe an școlar. Din punct de vedere 

financiar, primăria susține numai programe suplimentare de tipul asigurării 

transportului elevilor, susținerea supravegherii pe perioadele în care nu se 

desfășoară activități educative (la cererea părinților elevii sunt supravegheați 

după orele de cursuri sau dimineața de la orele 6.30-7.00 înainte de începerea 

cursurilor). Reprezentanții primăriei fac parte și din comisiile de concurs în 

vederea angajării directorilor. Bugetul școlilor este asigurat majoritar de 

Ministerul de finanțe deci de la guvern. La concursul pentru ocuparea funcției de 

director participă profesori care trebuie să fi absolvit cursuri de 

management(master). Candidații prezintă un Proiect managerial.  

În prezent Primăria susține financiar două programe : 

a. Învățământ pentru toți 

b. Învățământ incluziv pentru toți (acesta se adresează elevilor cu 

deficiențe senzoriale și motorii. 
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PRIMĂRIA   VILLA de GAIA 
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 În ziua de 1.06. delegația a vizitat o școală primară ( copiii de la clasa I la 

clasa a VI-a) -Scoala ”Prof. Marques Dos Santos”-școală de stat. Fiind Ziua 

copilului se desfășurau activități artistice. Elevii au amenajat expoziții cu lucrările 

lor și se pregăteau de un spectacol.  

 

 

DESENELE CU TEMA ”ZIUA TATĂLUI” 
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EXPOZIȚIE CU LUCRĂRILE COPIILOR  

 

SALĂ DE CLASĂ 
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LOC DE JOACĂ ÎN CURTEA ȘCOLII 

 

 

SPAȚII GENEROASE  
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BIBLIOTECA 

 

SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ –utilizată și pentru serbări și pentru activitatea 

sportivă când vremea este nefavorabilă 

În dupamiaza zilei de 1.06. 2016 delegația română s-a întâlnit cu 

coordonatoarea Centrului de perfecționare profesorală din Villa de Gaia. 
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Directorul Centrului de formare d-na Virginia Fosta Barroso a descris modul în 

care se stabilesc nevoile de formare și cum se desfășoară activitățile de formare. 

Nevoia de formare se realizează prin aplicarea de chestionare  în fiecare unitate 

de învățământ.  

 

Experiența din ultimii ani a demonstrat că se obține o participare mai bună 

dacă formarea este realizată în scoala solicitanților și cu formatori voluntari. 

Această situație a reprezentat o soluție optimă în contextul crizei economice prin 

care trece Portugalia. La nivel național zona de Nord a țării înregistrează progrese 

remarcabile în activitatea de perfecționare.  
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