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Com o intuito de sensibilizar e educar os alunos sobre os riscos de 

navegar na Internet e o uso seguro e responsável de uma tecnologia online, 

o Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António embarcou num 

projeto direcionado para a educação, formação, juventude e desporto que 

abrange toda a União Europeia, o tão conhecido ERASMUS +. Organizado 

pelo Liceul de Arte Balasa Doamna”, Tergoviste - Roménia, este primeiro 

encontro entre escolas decorreu de 3 a 5 de novembro de 2016, em Portugal, 

mais propriamente na zona do sotavento algarvio. Contou com a 

participação de uma equipa de professores do Agrupamento, Cláudia 

Teixeira, Jacinta Afonso, Lénia Gonçalves e César Garcia. 

Para além da participação ativa do Agrupamento de Escolas de 

VRSA, este primeiro encontro contou com a comparência de: Institut Antoni 

Cumelia, Granollers – Espanha; Kedainiu profesinio Rengimo Centras, 

Kedainiai – Lituânia; Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, Sarno 

– Itália; Abbas Sidika Calik High School, Adana – Turquia; e, por fim, Rigas 

31. Vidusskola, Riga – Letónia. Apesar de estar inserida no projeto, a escola 

Zespól Szkól w Pobiedziskach, Pobiedziska – Polónia, não marcou presença 

nestes três dias de partilha e de aprendizagem cultural.  

 

 

 Este projeto proporcionou três dias ativos de interação pessoal, de 

conhecimento, de troca de ideias e de ideais, onde múltiplas culturas e 

personalidades tiveram dispostas a relacionarem-se e a ultrapassarem 

barreiras impostas pelos próprios países. Por todos estes motivos e por 

ambicionarem uma educação mais abrangente com diversas experiências, o 

próximo encontro decorrerá em Barcelona, no Institui Antoni Cumelia – 

Granollers de dia 6 a 10 de fevereiro. Contudo, esta segunda junção promete 

surpreender e ir mais além, contando assim com a presença de professores e 

também de alunos.  

 

Figura 1 - Grupo de intervenientes do primeiro encontro ERASMUS + 


