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Bom dia, 
Meu nome è Corinna Guasco e sou a responsável do INSTITUTO SUPERIOR "A. Prever"  
AGRARIO de OSASCO (Itália). 
Peço desculpas para nosso atraso no iniciar o intercâmbio iniciado da o Professora 
Franca Cutri que foi o nosso representante na visita da delegação italiana de Osasco com 
o seu Instituto. Infelizemente o problema foi meus problemas de saúde que me impediram 
de fazer parte da delegação em Janeiro de 2016. Depois tivemos algumas mudanças no 
topo da nossa escola que atrasaram o lançamento das propostas de projecto. 
Agora estamos prontos para organizar e desenvolver concretamente o intercâmbio 
através de um projeto que va a envolver alunos de ambas as escola através de duas 
áreas: troca de emails entre estudantes e viajar para a Itália e Brasil de estudantes e 
professores. 
Os objectivos do projeto são: 

• Capacidade de aprender um segund idioma estrangeiro, neste caso, o Português 
para os nossos alunos e italiano para estudantes brasileiros. 

• Capacidade de aprofundar o estudo do idioma Inglês, que é o idioma 
compreendida por todos os alunos. 

• A comparação sobre os diferentes estilos de vida e padrões sociais. 

• Respeito e conhecimento das tradições e culturas do outro estado. 

• Visitas culturais ou nas empresas. 
 
Poderia ser um projeto con as seguente fases: 
 
PRIMEIRA FASE 

• Escolha por ambas as escolas de uma ou duas aulas-piloto para iniciar a troca de 
correspondência entre alunos 

• Escolha por ambas as escolas dos professores responsáveis do projeto que vam 
seguindo as aulas-piloto; seira bom que sejam os professores de Inglês  

• A troca de informações entre os professores responsáveis de: 
- Obter informações sobre o sistema de ensino nos dois países, com 

particular referência à educação. 
- Definição dos temas de intercâmbio. 

• Definir com os professores brasileiros das bases e o tempo de implementação do 
projeto 

• Definição de qualquer estágios para estudantes que desejam fazer (família de 
acolhimento e o tipo de actividades da fazer, a definição de estudantes e 
professores que viajam com eles no intercâmbio) 

• Pesquisa de grande fazendas para visita dos estudantes italianos e definição das 
empresas de produção ou fazendas que Fito pesquisa. 

 
SEGUNDA FASE 
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• Troca de e-mail entre as classes-piloto sobre os temas identificados das 
professores do projeto 

• Realização de estágios no Brasil e na Itália para os estudantes que desejarem. 
Melhor se com as famílias dos alunos que participam ao intercâmbio. 

 
A viagem para a escola de acolhimento poderia ter lugar durante os períodos de férias 
recíprocas: estudantes brasileiros vir para a Itália em janeiro-fevereiro e estudantes 
italianos ir para o Brasil em julho-agosto. 
Se você preferir fazer o intercâmbio de estudantes no ano lectivo nós estãmos disponíveis 
também. 
A língua oficial dos alunos pode ser o Inglês. 
A maioria dos nossos professores sabem o idioma Inglês, mas vocês pode escrever em 
Português sem problema, porque vamos a comprender. Se vc quizer podemos tambem 
falar via Skype. 
Se você quiser conhecer a nossa realidade antes de iniciar o intercâmbio, nós teremos o 
prazer de hospedar uma delegação de duas ou três pessoas da sua escola. 
Sinceramente 
 
Osasco 23 novembro 2016 

La referente di Osasco 
Corinna Guasco 

 
 
Nossos contatos: 
Diretor da sede 
Prof.ssa Corinna Guasco 
corinna.guasco@gmail.com 
direzioneosasco@libero.it 
 
Professores de inglês 
Prof.ssa Franca Cutrì 
francacutri@gmail.com 
 
Prof.ssa Maria Carla Allasia 
emmeci21@alice.it 
 
Prof.ssa Stefania Pistocchi 
Stea63@hotmail.it 
 
Referente portu 
Prof Marco Garbolino 
marco@vds.it 

                                                           


