O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de
Poiares acolheu o Meeting OFOF Poiares 2017
de estudantes e docentes de estabelecimentos
de ensino de Espanha, Finlândia, Holanda,
Lituânia e Roménia, entre 15 e 19 de maio, no
âmbito do projeto Our Forests Our Future,
financiado pelo programa ERASMUS+ da União
Europeia e apoiado pela câmara do município.
Com

o

intuito

intervenientes

a

de

serem

encorajar

os

inovadores

na

valorização e na conservação das florestas, os
alunos foram mimoseados com experiências
educacionais muito ricas, levando-se a cabo
atividades muito diversificadas, de modo a
viabilizar o desenvolvimento de saberes de
distintas

áreas

disciplinares

e

de

uma

multitude de competências, sendo de realçar a
participação ativa dos implicados.
No primeiro dia, subordinado ao tópico ‘Our
territory’, os convidados foram recebidos pela
presidente do conselho geral e pela diretora do
Agrupamento, seguindo-se uma reunião para
dar a conhecer a História de Portugal e o
sistema educativo do nosso país, além da visita
aos espaços da escola, da realização de uma
foto

de

grupo,

vários

entretenimentos

e

assistência a aulas, tendo-se finalizado com a
receção do presidente da câmara no salão
nobre. Da parte da tarde, a visita pelo concelho
envolveu atividades florestais.
O segundo dia, relativo ao assunto ‘Project
OFOF’, foi preenchido com a apresentação das
atividades concretizadas em cada uma das
escolas parceiras, a inauguração do mural
OFOF no átrio do estabelecimento, a análise do

sítio etwinning OFOF e a avaliação do projeto.
Outrossim, houve observação de aulas, o ‘Jogo
da Floresta’, a visita às Aldeias de Xisto (Serra
da Lousã), com jogos tradicionais e uma
caminhada. No dia 17, dedicado a ‘Forests of
Portugal’, o percurso iniciou-se num eucaliptal
de Vila Nova de Poiares, continuou na Mata do
Buçaco, pinhal e praia de Mira, tendo finalizado
no castelo de Montemor-o-Velho, antes do
regresso a Poiares. No quarto dia, após a
participação em jogos desportivos no recinto
escolar, ‘Coimbra (UNESCO Heritage)’ foi a
protagonista, tendo sido visitados o Jardim
Botânico, a Sala dos Capelos, a Biblioteca
Joanina, as igrejas de Sé Nova e de Santa Cruz,
e a zona da Alta coimbrã. À noite, o Jantar de
Despedida foi enriquecido com atuações de
harpa de uma aluna finlandesa e da professora
Ana Silva, tendo cada grupo de participantes
cantado o respetivo hino nacional. O jantar
terminou com a entrega de certificados e oferta
de recordações num ambiente de alegria.
O último dia, ‘Assessment’, começou com
jogos tradicionais e a plantação da ‘árvore
OFOF’ na Floresta Pedagógica de Poiares,
dentro do recinto escolar. Foi rematado com a
avaliação do encontro e com a preparação de
atividades a serem concretizadas futuramente.
Durante

a

estadia,

observaram-se

exposições de trabalhos de alunos, de árvores
de Portugal, instrumentos musicais, FotoMat e
exibições digitais.
Este projeto tem dado a oportunidade, aos
jovens e aos professores acompanhantes, de
vivenciarem uma aprendizagem de grande
valor intercultural e internacional, facilitandose uma visão bastante positiva deste tipo de
experiências. Como afirmou o coordenador do
projeto,

Alcino

Simões,

“os

encontros

proporcionados pelo programa Erasmus+ são
reconhecidos pela comunidade de Vila Nova de
Poiares como uma oportunidade de conhecer
outros países, tendo um impacto de elevada
importância”.
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