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Um grupo de dois professores e quatro 

alunos do Agrupamento de Escolas de Vila 

Nova de Poiares deslocou-se a Leikanger, na 

Noruega, entre 1 e 8 de abril de 2019, para 

participar no Intercâmbio de alunos 

Erasmus+ do projeto Food Connects Europe. 

Foi uma semana inesquecível! Os alunos 

foram acolhidos, de forma excecional, pelas 

famílias dos estudantes noruegueses. 

Tiveram a possibilidade de comunicar 

conviver no dia-a-dia com professores e 

alunos de outras cinco escolas (Alemanha, 

Espanha, Holanda, Noruega e Estónia). Os 

alunos ficaram hospedados em casa de 

famílias norueguesas, permitindo um 

envolvimento e um conhecimento mais 

profundo das culturas, dos costumes e dos 

valores da Noruega.  

A equipa portuguesa era constituída pelos 

alunos do 10º ano André Carvalho, André 

 

 
 

 
 



Santos, Cláudia Serra e Rodrigo Fernandes, o 

professor Alcino Simões (Matemática) e 

Eduardo Sequeira, diretor do Agrupamento.  

Aulas, atividades, refeições, passeios, ... 

foram imensas as oportunidades para 

descobrir e valorizar as diferenças culturais, 

conhecer novas oportunidades de emprego, 

desenvolver o empreendedorismo, valorizar 

a Europa como um mercado partilhado, e, 

claro, fazer novos amigos e vivenciar novas 

experiências. 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 muito rico 

pois permitiu identificar caraterísticas do 

sistema educativo, da organização escolar e 

dos materiais didáticos de diversas áreas 

disciplinares. Os participantes foram 

recebidos na escola e apresentaram as suas 

escolas, seguindo-se uma sessão de boas-

vindas na Câmara Municipal de Leikanger. 

Realizaram atividades desportivas e de 

culinária na escola e visitaram o viveiro de 

trutas.   

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! 

Deixamos um agradecimento especial a 

todos os que contribuíram para o enorme 

sucesso desta iniciativa, alunos, famílias, 

professores e todas as entidades que 

colaboraram no projeto. 

Eduardo Sequeira e Alcino Simões,  

Projeto Food Connects Europe, Erasmus+ 
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Gabinete de Comunicação AE Poiares 
 


