Food Connects Europe, o novo projeto
Erasmus+, teve o seu primeiro encontro de
professores na Alemanha, entre os dias 3 e 9
de dezembro de 2017. A escola MörikeRealschule,
parceiros

em

de

Heilbronn,

Portugal,

recebeu

Espanha,

os

Holanda,

Noruega e Estónia para preparar as atividades
do projeto FCE 2017/20.
O

projeto

FCE

propõe

atividades

curriculares transversais sobre o tópico dos
alimentos. O cultivo, a preparação e o consumo
de alimentos é uma herança cultural de todos
os povos, evidenciando as suas diferenças e
semelhanças. Os principais objetivos são:
conhecer

oportunidades

de

emprego;

desenvolver o empreendedorismo; reduzir as
lacunas sociais / integração; valorizar a Europa
como um mercado partilhado.
Os professores Alcino Simões e Rosa Maia
ofereceram aos seus colegas de outros países
os postais de Natal alusivos à roda dos
alimentos elaborados pelos alunos e um frasco
de

mel

cujo

estudantes

de

rótulo
TIC.

foi

elaborado

Receberam

pelos

também,

alguns presentes de Natal daqueles países.
Na terça-feira, os professores participantes
no encontro FCE integraram uma visita de
estudo, obrigatória para estudantes do 10º
ano, ao campo de concentração em Dachau.
Foi surpreendente observar a forma serena e
sóbria como aqueles alunos enfrentaram o
relato e a perceção dos atos terríveis infligidos
pelos seus antepassados na trágica história
recente da 2ª Guerra Mundial.

O programa incluiu ainda um jantar de
boas-vindas e jantares de trabalho e de
confraternização. Foi a oportunidade esperada
para conhecer melhor a cultura e a História da
Europa, entre diálogos sobre a educação, os
sistemas de ensino, a organização escolar e as
metodologias em sala de aula.
Na quarta-feira, foram apresentados os
espaços da escola Mörike-Realschule e cada
parceiro apresentou a sua escola e o seu país.
Realizou-se o concurso para o logótipo do
projeto com três propostas de cada país, tendo
ganho um logótipo alemão. A reunião da
manhã

de

quinta-feira

esclareceu

a

implementação das atividades do projeto,
nomeadamente as mini-empresas. À tarde, em
grupos

internacionais,

os

professores

cozinharam biscoitos e bolos tradicionais de
Natal na sala de aula do Curso de Cozinha.
Esta viagem permitiu conhecer a Escola, a
História e a economia da cidade de Heilbronn.
Banhada pelo rio Neckarda, região de BadenWürttemberg, Heilbronn foi uma das cidades
europeias mais devastadas durante a Segunda
Guerra Mundial. A escola Mörike-Realschule foi
fundada por volta de 1850 como uma escola
para meninas. Após a destruição do prédio da
escola em 1944, foi alojada em diversos
edifícios, passando ao atual edifício em 1979.
Conhecemos

arte

contemporânea

em

Heilbronn e, em Estugarda, visitámos o jardim
botânico e o museu da estação ferroviária.
As reuniões deste Encontro permitiram
planificar as próximas atividades a realizar,
nomeadamente o próximo intercâmbio de
alunos agendado de 12 a 18 de março em Alfaz
del Pi, no sul de Espanha. O Intercâmbio na
Estónia será de 24 a 29 de setembro e o
Intercâmbio em Portugal será em fevereiro de
2019. Ficámos agradavelmente surpreendidos
com a simpatia e o apoio dos colegas alemães
na realização de todas as atividades.
Alcino Simões,
Coordenador Food Connects Europa, Erasmus+
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