
 
 

Um grupo de dois professores e quatro 

alunos do Agrupamento de Escolas de Vila 

Nova de Poiares deslocou-se a Alfaz del Pi, 

em Espanha, entre 12 e 18 de março de 

2018, para participar no Intercâmbio 

Internacional de alunos. 

Este Intercâmbio foi promovido pelo 

projeto Food Connects Europe, a decorrer no 

triênio 2017/20, no âmbito do Programa 

Erasmus+ da União Europeia e apoiado pela 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares. 

Realizou-se na escola Fundación Noruega 

Costa Blanca, localizada numa colónia 

norueguesa no Ayuntamiento de Alfaz del Pi 

da região autónoma Comunidad Valenciana, 

em Espanha entre o Agrupamento de Escolas 

de Vila Nova de Poiares e professores e 

alunos de outras cinco escolas (Alemanha, 

Espanha, Holanda, Noruega e Estónia). 

A equipa portuguesa era constituída pelos 

alunos Beatriz Silva e Ricardo Quintela do 10º 

ano, Inês Rolo e Ana Micaela Campos do 11º 

ano e os professores Alcino Simões 

(Matemática) e Sara Rosário (Biologia). 

Foi uma semana para partilhar as 

atividades já desenvolvidas por cada um dos 

países e para realizar atividades num dos 

tópicos relacionados com a alimentação na 

Europa. Cumprindo o programa, o 

intercâmbio educacional foi 

reconhecidamente o que se revelou mais rico 

nesta escola norueguesa localizada na cultura 

espanhola, nomeadamente no que se refere 

ao sistema educativo, à organização escolar 

e aos materiais didáticos de diversas áreas 

disciplinares. Os alunos ficaram hospedados 

 

 
A equipa no aeroporto de Lisboa 

 

 
A coordenadora Raquel Sarrias Lorca recebe-nos 

 

 
Escola Fundación Noruega Costa Blanca 

 

 
 



em casa de famílias norueguesas a residir 

nesta colónia da Noruega, permitindo um 

envolvimento e um conhecimento mais 

profundo das culturas, dos costumes e dos 

valores da Noruega e de Espanha. No dia 

treze de março, os participantes foram 

recebidos na escola, apresentaram as suas 

escolas, empresas e pratos típicos das 

respetivas regiões, seguindo-se uma sessão 

de boas-vindas na Câmara Municipal de Alfaz 

del Pi. Na quarta-feira, dia catorze, 

realizaram atividades na escola e visitaram a 

fábrica de chocolate Valor. No dia quinze, 

observaram as Fallas em Valência, a capital 

da região. No dia dezasseis, realizaram 

atividades na escola. No último dia, sábado 

dia dezassete, os alunos estiveram com as 

famílias hospedeiras e os professores 

conheceram a cidade de Alicante. Os 

professores acompanharam a realização das 

atividades dos alunos e participaram em 

reuniões acerca das atividades concretizadas 

e a concretizar em cada uma das seis escolas 

parceiras.   

O principal objetivo deste projeto é 

desenvolver o empreendedorismo, 

encorajando os alunos a valorizarem a 

Europa como um mercado partilhado. 

No final deste Intercâmbio, sobressaiu o 

exemplar desempenho da equipa portuguesa 

na partilha de saberes e na comunicação com 

os outros alunos e professores, num 

ambiente fraterno de sã convivência. Foi uma 

oportunidade para fazer novos amigos, 

degustar novos sabores, apreciar outras 

culturas e, claro, desafiar-se em todas as 

atividades oferecidas! 

Alcino Simões,  

Projeto Food Connects Europe, Erasmus+ 
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Boas-vindas da Diretora da escola        Bar   Boas-vindas da Vice-Presidente do Ayuntamiento 
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Atividades no Mercado de Valência 
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Gabinete de Comunicação AE Poiares 
 


