JOSÉ RÉGIO – BONFIM – CRATO
ESCOLAS UNIDAS NO PROJETO ERASMUS+ IMPACT

O

Projeto ERASMUS+ IMPACT é uma

Parceria Estratégica

entre escolas

Europeias, coordenado pela Universidade Holandesa SAXION de Enschede e tendo
como parceiros escolas da Holanda, Portugal, Espanha, Finlândia, Itália e Turquia. Esta
parceria constitui uma rede europeia de promoção de boas práticas, visando a formação
de professores em contexto europeu.
A Saxion University, em colaboração com a escola de Diepenheim, promove
semestralmente uma “Teachers Training Week” (cursos de formação para docentes), em
parceria com 16 escolas europeias, visando o desenvolvimento de miniprojectos que
proporcionam a partilha de experiências pedagógicas e promovem a Inovação e a
internacionalização.
O Agrupamento de Escolas José Régio convidou, para parceiros neste projeto, o
Agrupamento de Escolas do Bonfim e o Agrupamento de Escolas do Crato. No presente
curso, que teve lugar de 5 a 9 de novembro em Stigliano - Itália, seis professores
portugueses partilham com os seus colegas europeus uma dezena de miniprojectos já
concluídos e prepararam novas atividades de cooperação a desenvolver no presente ano
letivo.
Em representação do Agrupamento de Escolas José Régio, estiveram presentes os
professores Odete Nogueiro, Paula Polainas e António Mendes. A “equipa Régio”
apresentou os miniprojectos “Many fish in the sea” - desenvolvido no 1º ciclo e pré
escolar pela Professora Manuela Silva – e o projeto “Multilinguismo e Rolle play” desenvolvido na Turma PIEF pelo professor José Janela.
As docentes Paula Polainas e Odete Nogueiro irão desenvolver um trabalho conjunto no
âmbito da cidadania europeia. O mini-projeto planificado em Stigliano resulta de uma
parceria com a Turquia e com a Itália e a designação do mesmo é «United Tree». Tratase de uma metáfora através da qual se pretende transmitir o conceito de uma união com
raízes fortes e que dá frutos, sendo estes últimos a consciencialização da importância de
sermos e de nos sentirmos “cidadãos europeus”.
O mini-projeto «United Tree», para além das estratégias de internacionalização, irá partir
sempre de um trabalho de articulação de três turmas do Agrupamento de Escolas José
Régio: uma de 4.º Ano, outra de 6.º e a turma do PIEF. Esta articulação é uma mais-valia
que irá enriquecer a partilha com as escolas parceiras.

Os novos projetos serão ainda apresentados aos departamentos de Expressões e Línguas
e ao departamento do 1º ciclo, por forma a permitir a colaboração de todos os
docentes/turmas no desenvolvimento dos mesmos.
O Agrupamento de Escolas do Bonfim, representado pelos professores Elisabete
Cordas e Joaquim Matias, na qualidade de parceiros convidados do Agrupamento de
Escolas José Régio, orgulha-se de ter participado no Projeto Erasmus “Itália IMPACT”,
na cidade de Stigliano, onde foram condignamente recebidos pela Coordenadora Italiana
do Projeto e restante equipa.
A participação consistiu na apresentação de um mini projeto desenvolvido no
ano letivo transato pela professora Laura Chagas, o qual despertou bastante curiosidade
e interesse por parte dos coordenadores do Projeto Erasmus. Para além do referido, os
professores acima mencionados tiveram que planificar em conjunto com professores de
outras nacionalidades, nomeadamente, italianos, holandeses e catalães, um novo mini
projeto para ser implementado até fevereiro de 2019, que se apresenta como um desafio
bastante aliciante, o qual os docentes pretendem desenvolver com todo o empenho e
profissionalismo.
Este encontro foi bastante profícuo na medida em que resultou na partilha de
conhecimentos

subordinados

às

novas

práticas

educativas

e,

no

qual,

a

internacionalização e a inovação são encarados como fatores essenciais para o sucesso
dos alunos. Num mundo em que as novas tecnologias desempenham um papel tão
importante, há que fazer uso delas o mais possível nas nossas escolas, diversificando
estratégias e metodologias de trabalho, motivando os alunos e contribuindo para formar
futuros cidadãos completos, autónomos, cooperantes e com o verdadeiro sentido de
identidade.
Resta agradecer toda a disponibilidade e dedicação com que fomos recebidos em
Itália e expressar a nossa mais profunda gratidão.
O Agrupamento de Escolas do Crato apresentou, neste encontro, a avaliação dos projetos
“G.A.M.E.S” e “Good Memories”, desenvolvidos anteriormente pelas professoras Alice
Fernandes e Gregória Prata.
A Professora Elsa Mourinho refere que: “Foi com enorme satisfação e entusiasmo que
abracei o Projeto Erasmus +Impact a convite do Agrupamento de Escolas José Régio e
em representação do Agrupamento de Escolas do Crato, onde trabalho. Foi uma semana
de formação muito intensa, onde as palavras de ordem foram inovação,
internacionalização, inclusão e integração. Desafio outros professores a participar nesta

aventura, visto que este projeto acabou por ser uma experiência bastante enriquecedora e
nos fez alargar fronteiras e abrir portas a novas culturas e novos métodos de trabalho. No
regresso a casa, além do trabalho que trazemos para dar continuidade nas nossas escolas,
trazemos também as novas amizades que fizemos ao longo da semana. Foi, sem dúvida,
uma experiência única, revigorante e internacional.”
Através do projeto Erasmus+

Impact, esta inovadora cooperação entre escolas

portuguesas do Distrito de Portalegre visa Inspirar alunos e professores no seu trabalho
diário, promover parcerias, reforçar a cooperação Europeia e construir uma nova escola
e uma nova Europa, baseadas nos valores da amizade, da partilha e da solidariedade,
proporcionando aos nossos alunos o enriquecimento da sua formação pessoal, social e
académica, enquanto cidadãos europeus.

