
 

 

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, em Janowiec Koscielny. na 

Polónia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

         

Podem também seguir-nos no Facebook: NOH-anodtoourheritage 

https://anodtoourheritage.wixsite.com/website


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. 

 

 

 


