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ROTEIRO DE INTERCÂMBIO de _________________________ [NOME] 

1. PROGRAMME 
Date / Time Activities     (S=Students; T=Teachers) 

Monday 1st = Trip    [21h30 Departure VN Poiares] 

Airport Bergen: 10h55 Portugal       __h__ Estonia    __h__ Germany       __h__ Netherlands       __h__ Spain 

 20h55  Welcome at the meeting point Leikanger kai; S= Go home with host family; T= “Sognefjord Turisthotell” 

Tuesday 2nd = Territory + Fair Trade 

 
8h30 
9h00 
 
 
11h00 

Get to school: S= From host family (every day); T= By walking Walking at 8h10 from Hotel (every day) 
Welcome by headteacher and tour in school (Class Nr 6) 
S= Students present their school and country (10 min. each country)  
S= Presentation A3-posters  about “Fair-Trade Activities” with key facts 
T= Presentations about “Implementing Business Aspects and career guidance in curriculum” 
S= Physical activity; Dancing together with the students from school – preparation for the party 

11h30 Lunch at school/packed lunch from home 

12h00 
12h15 
12h45 
13h00 
 
14h30 
18h30 

Walking to municipality  
Leikanger municipality – town hall – mayor welcomes  
Return to school 
S= Attending lessons with host student  
T= DIFI – Agency for Public Management and eGovernment  
S= School ends, walking home;    T= Dinner at Ingunn Marie`s home 
School Party - Disco at Leikanger ungdomsskule (can buy snacks) 

Wednesday 2nd = Osland Settefisk-anlegg 

8h30 
 

S= Osland Settefisk-anlegg Leikanger group A; Attending school lessons T= Project meeting 
S= Preparing lunch at school – group B 

11h00 Lunch _____ 

12h00 
 
14h00 
14h30 

S= Osland Settefisk-anlegg Leikanger group B; Attending school lessons T= Project meeting 
S= Baking at the school kitchen– group A 
Fishing in the fjord – some students can take part (Jakt-og fiskelaget) 
S= Walking home and activities with host student 
T= Local food – Åse Kongsvik tells about her work and her book; 16h30 Dinner at Tove`s home 

Thursday 4rd = Sognefjord 

9h00 Bringing fish from the fjord - 7th grade; Getting to know fish from the Sognefjord (Jakt-og fiskelaget) 

11h00 Tasting fish-soup 

12h00 
14h30 

S+T= Visit classes at school to present their country / attending school lessons      T= Project meeting 
S= Walking home and activities with host student T = 18h00 Dinner at Villmarka, Leikanger 

Friday 5th = Volleyball + Erasmus Conference 

 S= 10h00 Volleyball tournament for students at Saften - international teams 
S= 13h00 Walking home and activities with host student 

 T=   9h00 Visit Lerum Factory at Kaupanger 11h30 Lunch at Sogndal University College (10€?) 
T= 12h30 “Lærarstemne” / Conference in Sogndal International cooperation / Erasmus experiences 
       15h00 Visiting the town of Sogndal  17h00 Dinner “Malin” in Sogndal (30€?) 18h40 Bus (5€) 

Saturday 6th = Socializing   

 S = With their host families 
T = 10H00 Daytrip with host teachers to Sogndal – Sogndalsdalen  Lunch at Sigrunn’s mountain 
house   19H00 Dinner at Sognefjord hotell (25€?) 

Sunday 7th = Return   [07h15 Departure Leikanger by car/taxi  07h55 Bus from Sogndal] 

Airport Bergen: 17h40 Portugal       __h__ Estonia    __h__ Germany       __h__ Netherlands       __h__ Spain   

Material: All participants should bring a student card or a professional ID; Bring umbrella, hiking shoes; Check the weather forecast in: 
https://www.accuweather.com/pt/no/norway-weather 

http://aepoiares.ccems.pt/course/view.php?id=209


 

2/9    Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares  |  Project Food Connects Europe 2017/20  Erasmus+ 

2. O VIAJANTE 

  Participantes Professores 
Alcino Simões – Matemática   
Eduardo Sequeira – Diretor 

 

Alunos  

André Carvalho 10ºB2 nº2 
André Santos 10ºC2 nº3  

Cláudia Serra 10ºB1 nº7   
Rodrigo Fernandes  10ºB1 nº24  

  Mapa 

 De VN Poiares a Leikanger,  

a distância por estradas é 

3500Km. 

Se a viagem fosse de carro sem 
parar, e sem azar, demoraria 

mais de 43 horas. 
 

Mas a nossa viagem será de 
avião! 
Será muito mais confortável!… 

 
3500 Km por estrada  

 

  Viagem  31/04/2019 Domingo 
  21H30 VN Poiares  153Km [Autocarro] Porto (Aerop) 
  01h30 Porto [W6 1596 Wizz Air]  Varsóvia 06h05    

  08h40 Varsóvia [W6 1519 Wizz Air]  Bergen 10h55 (Bus) 
  16h30 Bergen 250Km [barco Norled]  Leikanger 20H45  

 

FUSO HORÁRIO: Portugal 20h00 = 21h00 Noruega 

 7/04/2019 Domingo    
   7H15 Leikanger 24Km [carro] Sogndal  

   7h55 Sogndal 250Km [Autocarro] Bergen 12h25 [Bus] Aerop. 15h40 
   17h40 Bergen [SK280 Scand. ]  Oslo 18h30   

   19h15 Oslo [TP763 TAP]  Lisboa 22h20  
                  220Km [Autocarro] V. N. Poiares 01H30(?) 

  Alojamento  Alunos Casas de alunos; Professores Sognefjord Turisthotell 

  Seguro  De Viagem e Estadia - Travel Plus Apólice Nº 02.1038.60 

  Aprovação  Aprovação do Projeto Food Connects Europe 2017/20 pelo Programa 
Erasmus+ da União Europeia. 

 Financiamento da Agência Nacional Portuguesa Erasmus+. 
 Preparação pela equipa do projeto de Dezembro a março 2019. 

 Autorizada pelos encarregados de educação a 30jan2019. 
 Esclarecimento em reunião com alunos e pais em 30jan2019. 

 Autorização pela Direção dez2018. 
 Aprovação do Conselho Pedagógico a 13fev2019. 

 Autorização pela DGEstE 19mar2019. 
 Autorização de Saída de Menor de Território Nacional, exigida pelo 

SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) em fev2019. 

 Informação ao Ministério das Negócios Estrangeiros fev2019. 
 Preparação de viagem em reunião dos participantes em 27mar2019 

  Documentos  Cartão de Cidadão email com a sua cópia; 
 Cartão Europeu de Seguro de Doença  
 Cartão de Estudante  

 Autorização de Saída do país do SEF [Prof. Alcino Simões] 
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  Financeiro  Grátis para os participantes (700€/pessoa  Erasmus+). 

 Os alunos podem levar até 50€ para pequenos gastos. 
 O nosso maravilhoso cartão MultiBanco pode funcionar diferente lá 

(não grátis ou não universal). 

  Clima Selecionar a roupa de acordo com a previsão atmosférica: -1 ºC noite a 5 ºC 

dia, chuva e neve ocasional (https://www.accuweather.com/pt/no/norway-weather). 

  Levar  Transporte apenas o indispensável: escova e pasta de dentes, 

escova de cabelo, roupa quente, roupa interior, impermeável fino, 
saco fino, calçado confortável, boné, um jogo. 

 Não levar líquidos (bebidas, perfumes,…) comprar numa loja do 

aeroporto da UE, depois do portal de embarque ou a bordo do avião. 
 Acrescente alguma comida (bolachas, sandes,…) na bagagem de 

mão, suficiente para o almoço (e talvez lanche) do dia da partida. 
 Selecione objetos pequenos e pouco pesados/volumosos. 
 Na bagagem de mão, coisas mais importantes (carteira, pastas,…). 

 Verifique na sua lista se leva tudo (dinheiro, cartões, …). 
 Organize as suas coisas dentro da mala (não apenas a sua mãe!). 

  Bagagem   Bagagem de Mão: mala até 8kg e com as dimensões máximas de 

55cmx40cmx20cm, 
incluindo pegas e rodas. Nos 

voos mais cheios a mala de 
cabine poderá ir no porão. 

 Mala de porão: malas / 

volumes até 23 kg. O 
excesso de peso tem um 

custo adicional. Dimensão 
máxima de 158 cm (altura, 
comprimento, largura). As bagagens devem estar identificadas com o 

nome, morada e telefone do passageiro e devidamente fechadas, 
para garantir um transporte seguro.  

 Check-in (Verificar no site da companhia aérea). O check-in online 
pode ser obrigatório, através da página web da companhia aérea e 

imprimir em A4, previamente, o seu talão de embarque (disponível 
desde 7 dias até 2 horas antes da hora de saída do voo).  

  Segurança de 

aeroporto 

 No posto de controlo para embarque  Despir o casaco e retirar de 

dentro dos bolsos e da bagagem: líquidos; objetos com metal (dinheiro, 

relógio, cintos,…); telemóvel, dispositivo eletrónico, computador portátil ou 

aparelho elétrico. Os objetos serão colocados numa bandeja e o passageio 

será rastreado num pórtico e, se necessário, por revista manual. 

 Medicamentos  no caso de consumo durante a viagem, podem ser 

transportados na bagagem de mão, sem limitação da quantidade de líquidos 

e sem necessidade de colocação em saco de plástico específico, devendo 

estes medicamentos serem acompanhados por um atestado ou declaração 

médica. 
 Líquidos  permitido levar pequenas quantidades: em recipientes 

individuais com uma capacidade máxima de 100 mililitros cada e sem 

exceder no total 1 litro. Os recipientes com líquidos deverão ser 

embalados dentro de um saco de plástico transparente de fecho e abertura 

fácil, com dimensão de 19 cm x 20 cm (exemplo, saco de congelar com 

fecho de correr). Exemplos de líquidos: água; bebidas, exceto latas; sopas; 

xaropes; perfumes; cremes; sprays; gel; recipientes pressurizados, 

incluindo espuma de barbear, outras espumas e desodorizantes; pastas, 

incluindo a de dentes, misturas líquidas-sólidas, rímel, ou outro com 

consistência semelhante. 
 Bagagem proibida  armas, dispositivos neutralizantes, ferramentas, 

instrumentos contundentes, explosivos, líquidos, aerossóis e géis, objetos 

Bagagem de Porão             Bagagem 

8 Kg 

40cm 

55cm 

20cm 

  

 

  23Kg 
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pontiagudos ou cortantes (exemplos, tesouras, corta-unhas, limas, 

canivetes) - podem ser levadas lâminas de barbear descartáveis quando 

cobertas pela proteção da lâmina; objetos frágeis; documentos 

profissionais, académicos ou de identificação; objetos valiosos (como 

dinheiro, joalharia, óculos, computadores, telemóveis). 

 Utilização proibida durante o voo  cigarros eletrónicos; walkie-talkies; 

rádios portáteis; brinquedos com controlo remoto; equipamento para 

computador “wireless”; equipamentos stereo, incluindo rádios de bolso 

(AM/FM); recetores portáteis de TV; dispositivos Bluetooth. 

[Procurar informações atualizadas junto da companhia de aviação] 

  Conselhos  Digitalizar os documentos de identificação e enviá-los para o seu 
próprio email (como precaução em caso de roubo ou extravio dos 

documentos). 
 Em situação de emergência, contacte o Gabinete de Emergência 

Consular  
 Entregue a familiares os contatos do hotel, do responsável e de 

alguns colegas, bem como cópia do Cartão do Cidadão (verifique se 

o mesmo se encontra válido). 
 Transporte sempre consigo a receita médica dos medicamentos que 

esteja a tomar. Lembre-se que existem substâncias legalmente 
permitidas em Portugal que são ilegais noutros países. 

 Informe-se sobre acordos de assistência médica com o país de 
destino; 

 Efetue o seu registo de viagem no Registo ao Viajante: gec@mne.pt. 

 Na Noruega: 
- Regime de entrada e estada: cartão de cidadão. 

- Condições de segurança: Boas.  
- Cuidados de saúde: boa qualidade. 

 Tenha sempre presente que as suas atitudes poderão 

beneficiar ou prejudicar a imagem de Portugal. 
[Adaptado de comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal] 

  Regras de 

comporta-
mento 

Assuma um comportamento sempre correto:  

 Procure ser simpático e prestativo; 

 Mantenha-se com o seu grupo em todos os momentos. 
 Cumpra as ordens dos professores. 
 Cumpra os horários (chegue um pouco antes, se possível). 

 Comporte-se de forma cívica no hotel, avião e locais a visitar. 
 Aloje-se unicamente no quarto que lhe foi atribuído; 

 Não cause prejuízos ou danos. 
 Deixe os espaços e mobiliários tal como os encontrou; 
 Não atire objetos, pois podem causar prejuízo ou poluição; 

 Não perturbe o sono ou descanso dos outros; 
 Não consuma substâncias prejudiciais (álcool, tabaco, …); 

 Não vandalize, roube ou ofenda; 
 Lembre-se que deverá assumir a despesa por qualquer dano ou 

outro custo acessório causado por si ou num grupo em que esteja 
envolvido. 
 

Nota: A violação de qualquer uma destas regras pode ser punida por 
uma autoridade local ou pelo professor responsável, podendo ser 

obrigado a retorno a casa pago por si, bem como incorrer em 
processo disciplinar na escola. 
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3. O Intercâmbio  
      Esta viagem pretende oferecer uma experiência educacional, segura e agradável. 

      Será uma oportunidade para fazer novos amigos, contemplar espaços e instalações, 
degustar novos sabores, apreciar outras culturas e, claro, desafiar-se em todas as 

atividades oferecidas! 

  Data 1 a 7 abril 2019 (2ªf a Domingo) 

  Local Noruega  Leikanger (Condado de Sogn og Fjordane) 

  Descrição  Deslocação de 4 alunos e 2 professores para trabalhar tópicos atuais 
relacionados com os alimentos, juntamente com alunos daquela 

escola e alunos e professores das escolas parceiras do projeto. 
 As atividades foram preparadas pela coordenadora desta escola. 
 O Intercâmbio inclui atividades relacionadas com os alimentos e 

visitas a lugares e monumentos da região.  
 Os participantes poderão vivenciar todo o ambiente cultural de uma 

escola espanhola e disfrutar da cultura e dos espaços deste país. 

  Tarefas  Participar nas atividades apontadas no programa. 
 Registar com fotografias e textos.  

 Preencher a Ficha de Avaliação do Intercâmbio. 
 Elaborar relatório individual até 9abr2019. 
 Auxiliar na elaboração da notícia deste Encontro – 10abr2019. 

 Comunicar a experiência a familiares, amigos e colegas. 

 

4. A Noruega (Adaptado de informação recolhida por Mafalda Nº22 e Camila Rebelo Nº6 9ºA – Geografia 2018) 

  Geografia 

Capital: Oslo ( pessoas)      Bandeira: 

Outras Cidades: Bergen; Trontêmio, Stavanger.  

Regiões: 18 condados (fylke) e 422 comunas (kommune).   

População: 5 223 000 pessoas (em 2016). noruegueses 
96,3%, dinamarqueses 0,4%, suecos 0,3%, ingleses 0,3%, 

paquistaneses 0,2%, americanos 0,2%, iugoslavos 0,2%, 
iranianos 0,2%, outros 1,9%. 

Área: 385 170 km2; 

Densidade populacional: 14,5 hab/km2 (2016) 

Esperança de vida ao nascer: (2017) 

Sistema Político: Monarquia Constitucional.  

Chefe de Estado: Rei Harold V (desde 1991); 1ª Ministra 
Erna Solberg (desde 2013). 

Moeda: Coroa Norueguesa. 

Dia Nacional: 17 de maio 

Fronteiras: Suécia, Finlândia e Rússia e Dinamarca. 

Território: fiordes são vales de origem glacial de paredes 

abruptas, invadidos pelo oceano; costa marítima com 25 000 
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km de extensão, banhada a norte pelo Mar de Barents, a oeste pelo Mar da Noruega e pelo 

Mar do Norte; Mais de 150 mil ilhas; cordilheira dos Alpes Escandinavos atravessa quase 
toda a Península da Escandinávia. Rio Glomma ou Glåma (604 km). Lago: maior é Mjøsa 
(365 km²). Pertence à Noruega a Ilha Bouvet no Atlântico sul, a Ilha de Pedro I no oceano 

glacial Antártico, e a Terra da Rainha Maud na Antártida. 

Altitude: Ponto mais alto, Galdhøpiggen (2469 m).        

Clima: oceânico, continental, subártico e alpino, verões amenos e invernos longos. 

IDH: 0,953 (1º lugar 2017) - índice de desenvolvimento humano muito elevado. 

Rios: Glomma 621 km; Drammenselva 308 Km; Numedalslågen 250 km.  

Gastronomia: prato típico: Gravlax - salmão defumado; sopa com almondegas; arenque; 

Carnes: O lompe, crepe feito de batata (com salsicha) em lojas de comida de rua; Pães: 
krotekaker, lefse; Doces: kransekake e skolebrød, valnøtt lukket (marzipan coberto de 
chantilly Bolo de nata). Fårikål (guisado de carne de borrego e repolho); Bife, medalhões e 

bolas de carne de caça, veados, renas e alces são muito apreciados; Geitost (queijo de cabra 
fumado). A venda de cervejas no mercados tem horários limitados,  só é permitida de 2ª a 
6ª até as 20:00, aos sábados somente até as 18hs, e domingos é proibido. 

  Língua 

Língua oficial: o norueguês não é um idioma, mas sim dois: Nynorsk (o norueguês 
moderno) e o Bokmål (a “língua dos livros“ em sua tradução literal). 

Olá = Hallo; Bom dia = God morgen;   Boa tarde = God ettermiddag;  
Boa noite = God natt;  Por favor = vær så snill;   Obrigada = Takk;    
Desculpa = unnskyldning;  Até já = Inntil nå;  Adeus = farvel;  

Posso ir á casa de banho? = Kan jeg gå på toalettet?; 
Posso ir para o quarto? = Kan jeg gå til soverommet?;  Posso ir dormir? = Kan jeg sove? 

  História 

Primeiros habitantes: vikings (800 a 
1050). Em 872, Harald Hårfagre foi 
proclamado Rei da Noruega. 

Cristianismo introduzido na Noruega no 
século XI (substituindo o antigo culto 
dos Deuses nórdicos.  

União de Kalmar. Após a morte de 
Haquino V, Rei da Noruega, em 1319, 
Magno Erikson, em apenas três anos, 

herdou o trono como rei Magno IV da 
Noruega, a Suécia e a Noruega tornaram-se unidas sob o governo do rei Magno VII. 

A Suécia declarou a independência na década de 1520. Isto criou a nação Dinamarca-Noruega 

governada a partir de Copenhaga. Durante o século XVII, a Dinamarca entrou em uma série 
de guerras territoriais com a Suécia, enquanto a economia da Noruega cresceu graças em 

parte ao comércio de madeira. A população também cresceu, de cerca de 150.000 em 1500 
para cerca de 900.000 em 1800. Muitos noruegueses ganhavam a vida como marinheiros em 
navios estrangeiros, especialmente em navios holandeses. As minas de prata de Kongsberg e 

as minas de cobre de Røros, o transporte marítimo e a pesca tornaram-se os principais 
impulsionadores da economia. Bergen era a maior cidade do país.ordinada a essa até o fim 
das Guerras Napoleônicas, quando a conquista sueca sobre os dinamarqueses faz com que a 

Noruega entre em união pessoal com a Suécia. Apesar do poder ter ficado na mão dos 
monarcas suecos, a união foi igualitária, e os noruegueses desfrutaram de grande liberdade 
política e sociocultural, o reino teve duas línguas, o norueguês e o sueco, e duas capitais, 

Cristiânia (atual Oslo) e Estocolmo. A união teve fim passados 91 anos, em 1905. 
A formação da Noruega como país autónomo em plebiscito em 13 de agosto de 1905, sendo 
Haakon VII proclamado rei. 

Apesar de ter rejeitado a adesão à União Europeia em dois referendos, a Noruega mantém 
laços estreitos com o bloco e com seus países-membros. 

  Economia 

É uma economia sustentada basicamente por setores tradicionais, como a pesca, as florestas 
e minério (petróleo e gás natural) (principal país produtor de petróleo e gás natural 
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totalmente europeu); indústria naval. 

Agricultura:    Indústria:     Comércio:     Serviços:  

PIB per capita: US$:75.505 (2017) 

Organizações que participa: Nações Unidas; da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), do Conselho da Europa (COE), Espaço Econômico Europeu, da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). 

  Cultura 

Música: Hardanger fiddle (ou, em norueguês, 
hardingfele) é um instrumento de cordas 

tradicional (similar ao violino). Hard rock, 
Metal ou black metal. Clássica; Banda rock. 
Cantor Roy Khan; Rõyksopp, Truls Mørk, 

Bugge Wesseltoft, a Orquestra de Câmara 
Norueguesa e Serena Maneesh.  

Símbolos nacionais:  

Desporto tradicional: esqui cross-country. 
Patinagem no gelo, praticar esqui, ou 
snowboard, também, no norte do pais,  se pode fazer caminhadas , excursões de raquetes 

ou andar de trenó. Pode-se desfrutar de escalada, ciclismo, o golfe, pesca, etc... 

Religião: luteranos (77,2%); ateísmo (12,9%); islamismo (2,4%); cristianismo (4,7%). 

Pessoas famosas: Edvard Munch, Johan Dahl, Leif Ericson; Maria Luisa Da Noruega; Henrik 

Ibsen; Edvard Grieg; Roald; Gro Harlem Brundtland. 

Turístico em Tallinn:  (Fonte: www.suapesquisa.com/paises/estonia/) 

Curiosidades: altos impostos; avançada em igualdade de gênero; maior túnel rodoviário do 

mundo; sol da meia-noite, em alguns dias de verão, em que o Sol brilha 24 horas por dia, 
nas regiões localizadas além do Círculo Polar Ártico. 

  Natureza 

Ave Nacional:     Planta Nacional:    Flor Nacional: calluna vulgaris  
Na costa atlântica abundam as aves, sendo a destacar os airos, as gaivotas, os fradinhos, os 
pombaletes e os gansos-patola. Nas florestas, vivem alces, linces, cabritos-monteses, lebres, 

raposas e esquilos. Nas águas dos fiordes, das ilhas e dos braços-de-mar, podem ser vistas 
orcas, cachalotes, toninhas e focas. Nas serranias, podem ser observados os veados, as 
renas e as perdizes, e, mais raramente, os bois-almiscarados. No norte ártico, encontramos 

as raposas-do-ártico e as perdizes-do-ártico. Em Svalbard, o visitante pode ver ursos-
polares, raposas-do-ártico e renas. 
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5. O PROJETO FOOD CONNECTS EUROPE 

A nossa escola desenvolve o projeto Food 

Connects Europe 2017/20, aprovado pelo 

programa Erasmus+ da União Europeia, 

uma parceria entre as escolas parceiras:  

 (coordenadora) Mörike-Realschule – 

Heilbronn – Germany;  
 Türi Põhikool - Türi Järvamaa – Estonia;  

 Lentiz Dalton Mavo – Naaldwijk – 

Netherlands;  
 Leikanger ungdomsskule – Leikanger – 

Norway;  
 Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Poiares – Vila Nova de Poiares – Portugal;  

 Fundacion Noruega Costa Blanca – 

L'Alfaz del Pi – Spain. 

 Atividades: Comunicação em inglês, 

comunicação na web, pesquisas, 

elaboração de cartões de natal, 

comparação de preços de produtos, 

fotografia de alimentos, confeção de 

alimentos, criação de mini-negócios, 

venda de alimentos, viagens 

internacionais.  

 Resumo: Projeto com atividades curriculares transversais sobre o tópico dos alimentos. O 

cultivo, a preparação e o consumo de alimentos é uma herança cultural de todos os povos, 

evidenciando as suas diferenças e semelhanças.  

  O projeto pretende envolver toda a comunidade escolar e atingir diversos objetivos: 

1. Conhecer oportunidades de emprego;    

2. Desenvolver o empreendedorismo;  

3. Reduzir as lacunas sociais / integração;  

4. Valorizar a Europa como um mercado partilhado. 

E ainda: aprender sobre outras áreas da Europa; aprender a traduzir as ideias em ação; ser criativo e 

inovador; aprender sobre os empregos relacionados com a alimentação; desenvolver competências sociais; 

incentivar a aprendizagem de línguas estrangeiras, nomeadamente o inglês; apoiar o desenvolvimento de 

iniciativas inovadoras baseadas nas TIC; cooperar com empresas locais/regionais e associações; cooperar e 

trabalhar em equipa de alunos de diferentes países europeus. 

A seleção dos professores e dos alunos para participar num encontro internacional obedece a 

critérios, entre os quais, a participação nas atividades do projeto, bom comportamento e poucas 

oportunidades. 

Site do Projeto - http://leikanger.ungdomsskule.no/index.php?pageID=232 

 

6. E AINDA … 

 Outro Material  Telemóvel e carregador, máquina fotográfica, pen, caneta, bloco de notas, 
 

7. ANOTAÇÕES (Registar para não esquecer, para refletir, porque é importante, … Registar porque sim!) 

Dia da União Europeia = 9 de maio;  Dia do Conselho Europeu = 5 de maio 

_______________________________________________________________________________ 

8. TPC  (O que fazer depois de chegar a casa…) 

1= Partilha Distribuir e receber as fotos recolhidas na viagem;  

2= Avaliação Preencher questionário online. 

3= Relato Reflexão escrita (100 a 200 palavras). 
 



 

   

      

 
http://aepoiares.ccems.pt/course/view.php?id=209 
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9. CONTACTOS 
Telefonar para Portugal  00351 ou +351 ; Telefonar para Noruega  0047 or +47 

Portuguese 

Erasmus Student 

Portuguese 

Parents 

Host Student Parents 

 
André Carvalho  
andre.filipe.carvalho@hotmail.c

om  912 156 216 
 

919977872 Elisabete Baptista 
beta.baptista@hotmail.com 
914777996 José Carvalho 
Rua Nossa Senhora das Preces, 
n.º 11 – Carvalho  

Magnus Håland Moen 
magnushaland@gmail.c
om        +4797469113 

Kristine Håland 
Kristine.haaland@di
fi.no 
kristinehaland@gm
ail.com 

+4795436682 

 
André Santos 
sandre315@gmail.com  

912685523 

Andrè`s mother: 910 968 155 
Andrè`s father:  916 289 963 

 
Andreas Ertsland 
ertslanda@gmail.com 

+4740528067 

Rita Bjørk 
Rbjork71@gmail.co
m 
+4797680267 

 
Claudia Serra 
claudiastyles98.cs@gmail.com  
911813483 

Irmão:  911143287 
Osvaldo Serra 
osvaldoserravaide@hotmail.com 
918 718 490 

Mãe: Clarisse Santos 911 143 
287 
Clarissesantos1107@gmail.com 
Pai: Osvaldo Serra 915 234 508 

 
Vilde Saeterboe 
vildekms@gmail.com 
+4746654185 

Helga Maj Myren 
helgamaj@gmail.co
m 

  Rodrigo Fernandes  

rodrigo.jose20030@gmail.com 

916788216 

Rodrigo`s parents: 
917420104 

Jonathan Kjørlaug Heather Broomfield 
HBR@difi.no 

+4791788261 

 

  Professores 

Participantes 

Alcino Simões - 913 210 074 - alcinosimoes@yahoo.com 

Eduardo Sequeira – 919 901 376 - eduardosequeira@gmail.com 

  Escola Escola E.B. 2,3/S Dr. Daniel de Matos - 239 429 410 

  Escola 

Parceira 

 com morada em Kyrkjevegen 6, na localidade de Leikanger, Noruega 

  Agência de 

Viagens 

Caravela Tur Coimbra Rua Dr.Paulo Quintela, 190-B, 3030-393Coimbra 

239404777    coimbra@caravelatur.pt 

  Seguro Travel Plus (Caravela Tur Coimbra) – 217 225 593  (24h/dia) 

  Voo Wizz Air, Scandinavian Airlines e TAP 

  Alojamento Sognefjord Turisthotell | Morada: Sognefjordvegen 20, 6863 Leikanger,  

Telefone: +47 57 65 11 00 | sognefjordhotel.no   Noruega 

  Ministérios Embaixada de Portugal na Noruega: (+47) 233 32 857 / 58  

Ministério dos Negócios Estrangeiros - Gabinete Emergência Consular  

+351 961 706 472 /  +351 217 929 714 / 707 202 000 ou gec@mne.pt  

Ministério da Educação – DGEstE - ________________ 

  Emergência 112 - Número de Emergência Europeu  

Polícia: Telefone geral 02800   

Farmácias:   Hospital :   

 

http://aepoiares.ccems.pt/course/view.php?id=209

