
 

 

PROJETO ERASMUS+ 

 
A NOD TO OUR HERITAGE 

NOH 
Esta é a designação do projeto em que a nossa escola irá 

participar, entre 2018 e 2020, tendo como parceiros a escola IES 

LAUDIO BHI, em Laudio, no País Basco (Espanha), a escola 

1º GYMNASIO ACHARNON, em Acharnes, na Grécia e a escola 

PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II W JANOWCUKOSCIELNYM, 

na Polónia. em Janowiec Koscielny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conhecerem tudo o que se passa com o projeto 

Erasmus+ “NOH”, basta aceder à plataforma do projeto e ir 

seguindo todas as publicações que são feitas pelos países/escolas 

envolvidos. 

Basta clicar em: 

https://anodtoourheritage.wixsite.com/website 

         

https://anodtoourheritage.wixsite.com/website


Podem também seguir-nos no Facebook: NOH-anodtoourheritage 

OBJETIVOS DO PROJETO 

Este projeto tem como objetivo conhecer e divulgar as 

nossas raízes e heranças culturais, usando práticas inovadoras 

(digitais) e promovendo a aquisição de competências nestas 

áreas e também no uso da língua inglesa. 

 

 

SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

1) A seleção das escolas participantes começou durante o 

ano de 2017, através da plataforma eTwinning e de 

contactos estabelecidos entre parceiros que já se 

conheciam de projetos anteriores. Assim, a escola do País 

Basco contactou a nossa escola que, por sua vez, 

contactou a da Polónia, anterior parceira de um projeto 

Comenius e, finalmente, a quarta e última escola (Grécia) 

foi contactada através do eTwinning. 

 

 

2) A seleção dos professores envolvidos na escola da 

Chamusca teve como base critérios definidos pela própria 

direção da escola: a professora responsável (Olga Oliveira) 

tivera já a missão de, no ano letivo 2017/2018, fazer os 

primeiros contactos com escolas interessadas em iniciar 

projetos. Quando esse contacto se efetivou, a escolha dos 

outros dois professores recaiu em Paula Correia, docente 

de Inglês, sendo que esta é a língua que se usará em todo 

o projeto e João Correia, professor de Educação Visual, 

uma mais-valia para questões de natureza estético- 

artística. Pontualmente, serão solicitados a colaborar 

outros docentes da escola, em função das necessidades 

do projeto; por exemplo, o professor de Multimédia, João 



Cabral, colaborou na gravação e edição de vídeos 

enviados aos outros países com a apresentação dos 

alunos portugueses; à professora de Educação Física, Mª 

João Anjos, será solicitada a colaboração aquando da 

preparação das danças regionais e locais; ainda poderá ser 

solicitada a colaboração dos diretores das turmas 

envolvidas, professores Fernanda Cruz (Geografia) e Décio 

Santos (Geografia). 

 

 

3) A seleção dos alunos far-se-á de entre todos os que 

frequentam o 8º ano, a fim de garantir que se mantêm na 

escola no próximo ano letivo, uma das condições 

constantes no projeto, e em função dos seguintes critérios: 

 

-  a participação no projeto (ou o dinamismo evidenciado); 

- a capacidade de poder receber um aluno estrangeiro em 

sua casa; 

- a sociabilidade (social skills) demonstrada através da 

vontade de conhecer os outros; 

- a permissão da parte dos pais para poder participar nas 

mobilidades a efetuar; 

- o bom comportamento; 

- o aproveitamento bom ou razoável (não ter negativas), 

- o nível de inglês. 

 

 

 

MOBILIDADES 

De 12 a 19 de fevereiro – Grécia – 3 professores e seis 

alunos 



De 14 a 21 de maio – Polónia – 2 professores e sete 

alunos 

2020 – 1º período – vinda a Portugal 

Abril de 2020 – País Basco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Portuguese press writes 

about the TPM in Laudio 



https://omirante.pt/semanario/2018-11-15/economia/2018-11-14-
Agrupamento-de-Escolas-da-Chamusca-num-projecto-com-mais-tres-
escolas-europeias 
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PORTUGUESE STUDENTS LEARN GREEK 

Friday 11th  January, 2.15 p.m. 

It’s time to know Mr. Giorgios Dimitriadis, a Greek who is staying for 

some days in Chamusca and he agreed to talk to us about his 

country, its culture and teach us some Greek words… 

 

 

How difficult but how interesting at the same time!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probably, when we arrive at Athens next 12th February we can 

already say “Kalispera”!!! 

Now, we say “Thank you, Giorgios!” … it means “Sas efcharistó, 

Giorgios!”!!! 

 



 

ERASMUS LOGO COMPETITION 

Last Tuesday, 29th  January, the Portuguese students who won the 

Erasmus logo competition: Matilde Correia, Lara Nunes, Magda Nunes and 

Alexandre Moura were awarded their prizes. 

 

Our headmaster, Fernando Miranda, was very pleased with their creative 

work and very happy about the fact that the Erasmus logo was created by 

a Portuguese student… Congratulations, Matilde Correia!!! 

 

 



PORTUGUESE ERASMUS 

CORNER: MEMORIES FROM 

GREECE 
Two months after...we allready miss our Greek friends and the lovely 
time we spent in Greece...Thanks a lot!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 14th June at Chamusca 

It’s our last day at school… everybody was looking forward to live this day!!! 

Our students will receive their certificates and the school is full of people, 
families, smiles, life… 

What a good occasion to present our project and the things we have already 
done until now! 

Let’s look at our Erasmus exhibition! 
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Let’s dance!!! 

 

Folklore is the culture of a people, the set of cultural traditions of the knowledge, 

beliefs, customs, dances, songs and legends of individuals of particular nation 

or locality. 

At Chamusca, there are many forms of folklore but the dances are one of the 

most known and traditional. Many of our students belong to groups of dance. 

In this video, we may see our Erasmus students teaching how to dance “Verde 

Gaio” and after that you can see a professional group dancing the same music. 

“Verde Gaio” is one of the most typical dances in our region, Ribatejo, and 

usually is played with a barrel organ or an harmonica. 

 

Enjoy it and if you want try to dance it!!! 

 

Para aceder ao vídeo:  https://anodtoourheritage.wixsite.com/website/post/portuguese-

dance 
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VISITA À ESCOLA PARCEIRA DO PAÍS BASCO 
(Laudio) 

22 a 29 de março de 2020 

INFORMAÇÃO 

 

Após aplicados os critérios de seleção, a saber: 

A capacidade de receber um aluno estrangeiro em sua casa; 

A permissão da parte dos pais para poder participar nas 
mobilidades a efetuar; 

A sociabilidade e a responsabilidade (social skills); 

O comportamento na generalidade das disciplinas; 

O aproveitamento na generalidade das disciplinas; 

A capacidade de comunicar (oral e escrita) em inglês. 

foram selecionados para participar no Projeto Erasmus+, nomeadamente 
na mobilidade ao País Basco, os seguintes alunos: 

 

Mª Inês Laranjinha – 9º A 

Sofia Condeço – 9º C 

Ana Rita Gonçalves – 8º A 

Matilde Correia – 8º A 

Ana Isabel Azevedo – 8º B 

Ariana Alves – 8º A 

Francisco Leitão – 8º B 

Iara Laranjinha – 8º C 

Parabéns a todos eles!! 

 

 


