VAMOS CONHECER OUTRAS CULTURAS!!!!!!
O ser humano não é uma ilha. Vive inserido na comunidade e no seu tempo! Sendo os tempos
atuais particularmente exigentes, assume hoje especial importância o conhecimento do
mundo e do contexto que nos rodeia. Por tudo isto é fundamental o conhecimento que
possamos ter da Europa e dos Europeus.
Conhecer as culturas, as instituições e as pessoas no contexto da união europeia é um dos
objetivos a que nos propomos dentro do quadro de internacionalização em que nos temos
vindo a movimentar.
E porque ao conhecermos os outros, nos conhecemos
melhor a nós próprios, a escola tem participado em
várias iniciativas e está atualmente envolvida no
Projeto ERASMUS+ Impact, destinado a docentes e
alunos desde o pré-escolar até ao 2º ciclo. As escolas
parceiras deste projeto são, para além da nossa,
outras escolas de Portalegre, de Espanha, de Itália, da
Turquia e da Holanda. O primeiro de quatro miniprojetos, desenvolvido com a turma do 4º ano, já foi concluído,
tendo tido como tema principal “Multilinguismo”. A preparação do
próximo mini-projeto, a implementar no decurso do 3º período e
subordinado ao tema “Diversidade”, contará com uma reunião na
Holanda, país para o qual se deslocarão as docentes Alice Fernandes
e Gregória Prata.
A par do Projeto Erasmus+ Impact, a nossa
escola está a preparar outras candidaturas a
projetos que contam com a existência de
parcerias europeias. Assim, as docentes Adélia
Palma,

Alice

Fernandes

e

Ilda

Marques

deslocaram-se a Salamanca, no início deste mês

de março, para concluir uma dessas candidaturas a um novo projeto ERASMUS+ no qual

participarão, caso o projeto seja aprovado, quatro países: Portugal, Espanha, Holanda e
Inglaterra. Para além do trabalho desenvolvido, as docentes partilharam com os parceiros
europeus algumas das especialidades do Crato.
De regresso, deram a provar
iguarias

vindas

destes

países:

Reuze Mergpijpen, Kozakken, Mini
Roze Koeken, acompanhados pelo
famoso

chá

inglês,

“English

Breakfast”.

Resta-nos ir dando notícias do desenvolvimento dos projetos em curso, do resultado das
candidaturas apresentadas e, entretanto, “Let’s cross our fingers!”, para que no próximo ano
todas as crianças e alunos da nossa Escola tenham a oportunidade de participar em projetos
europeus.

