
Os alunos da turma do 10º. E desenvolveram trabalhos no âmbito do Património de
Évora. Estes trabalhos integram-se no Projeto Autonomia e Flexibilidade Curricular do
Agrupamento e simultaneamente no Projeto Jovens na Pista do Património, promovido
pela UNESCO, com uma Escola da Arménia em Ejmiatsin, 4ª. cidade do país e com
número semelhante de habitantes ao de Évora.
A candidatura foi iniciada pela Câmara Municipal de Évora, que é a entidade responsável
pela promoção do programa da Unesco, tendo sido acolhida com grande entusiasmo
pelos alunos da turma 10º. E. A candidatura detalhada foi realizada a 15 de março.

Os objetivos do projeto são:
a) encorajar os alunos a descobrir e conhecer as duas cidades geminadas Património da
Humanidade;
b) assegurar o intercâmbio de trabalhos entre as duas escolas das cidades geminadas;
c) desenvolver a língua inglesa, promovendo a elaboração de trabalhos e a sua

apresentação aos pares nessa língua.
d) contribuir para o desenvolvimento de competências de comunicação por via digital.
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Why the city of Évora is inscribed on the world heritage list? *

Évora is considered a World Heritage Site by UNESCO since 1986. 

The main reason for this distinction is the fact that Évora is the best example of a city in 
the Golden Age of Portugal.
The  UNESCO recognition highlights the importance of the city and has brought a lot of 
visitors over the years.

Why the city of Ejmiatsin is inscribed on the world heritage list?* 

The Mother Cathedral and churches of Ejmiatsin and the Archaeological remains at
Zvartnots were registered in UNESCO World Heritage List in 2000.
Ejmiatsin became a member of the Organization of the Word Heritage Cities in 2007.

*(Criteria(on) used by UNESCO). 
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Para a elaboração dos trabalhos de pesquisa os

alunos portugueses efectuaram visitas guiadas

que incidiram nos percursos Romano,

Renascença, Manuelino Mudéjar, Museu de

Évora e Vila Romana da Tourega.

Estudaram os principais monumentos da sua

cidade património mundial e elaboraram

trabalhos em PPT e vídeo sobre o Património.

Os alunos da Arménia usaram a mesma

metodologia e os trabalhos, além de integrarem

a candidatura ao intercâmbio, foram partilhados

pelas escolas geminadas.

Professores participantes                                              Colaboradores
Coordenadora do projeto Dr. Francisco Bilou 
(C.M.E.)
e Prof de História A:                                                         Dr. Takis (C.M.E.) 
Maria Isabel Carreira
Inglês: Maria da Conceição Duarte

Sitio Arqueológico de 
Zvartnots

e Catedral de Ejmiatsin

Termas Romanas

Visitas guiadas no âmbito do Projeto – Percurso Romano, Museu de Évora, Igreja da Nossa 
Senhora da Graça e Vila Romana da Tourega. 

A implementação de um projeto internacional constitui uma
oportunidade única no processo educativo, sendo uma forma
inovadora de contribuir para o desenvolvimento pessoal e
social dos jovens estudantes.
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