Agrupamento de Escolas de V. N. Poiares - 2016/17

Finlândia Encanta Poiarenses
18 a 24 de setembro de 2016

Um grupo de professores e alunos do
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de
Poiares deslocou-se a Tornio, na Finlândia,
entre os dias 18 e 24 de setembro de 2016,
para participar num encontro do projeto Our
Forests

Our

Future,

financiado

pelo

programa ERASMUS+ da União Europeia e
apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares.
Este encontro contou ainda com alunos e

Voar 4500 Km

professores da Lituânia e da Roménia e
professores da Holanda e da Espanha. O
principal

objetivo

valorização

das

deste

florestas,

projeto

é

a

encorajando os

alunos a serem criativos e inovadores na sua
preservação.
Após

um

longo

participantes
professores

dia

foram
e

alunos

de

viagem,

recebidos
da

escola

os

pelos
anfitriã,

Putaan Koulu. No dia 21, os professores

Tornio – Lapónia - Finlândia

foram recebidos na Câmara Municipal de
Tornio

pelo

Vereador

da

Educação

que

apresentou a região TornioHaparanda, sendo
que Haparanda é a cidade sueca do outro lado
da fronteira. Os professores e os alunos
observaram aulas de diversas disciplinas e
realizaram reuniões, onde apresentaram as
atividades concretizadas em cada uma das

Atividades na sala de aula finlandesa

seis escolas parceiras. Os professores Alcino
Simões e Ana Silva apresentaram a Agenda
do Aluno que criaram e implementam na
escola portuguesa, proporcionando um debate
sobre os instrumentos de comunicação entre
a Escola e os encarregados de educação em
cada um dos países parceiros do projeto.
Nestas reuniões também foram preparadas
algumas das atividades a realizar este ano
letivo, o último dos três anos do projeto.
Os alunos portugueses e finlandeses foram
acompanhados por alunos lituanos e romenos
na realização de atividades relacionadas com
a floresta, sendo de destacar as atividades ao
ar livre, tais como jogos na margem do rio,

Casa de madeira na floresta

medições de árvores e ainda a aula de drama.
As visitas a lugares da região permitiram
conhecer aspetos da História, Botânica e
Cultura da Finlândia. Destacam-se a floresta
da Lapónia (bétulas, pinheiros e coníferas) e o
Jardim Zoológico, em Ranua, com animais
autóctones do círculo polar ártico.
Esta

viagem

educacionais

ofereceu

muito

desenvolvimento
diversas áreas

de

ricas,

experiências
permitindo

conhecimentos

disciplinares, tais como

o

Assar salchichas

de
a

Matemática, a Biologia, a História e as Artes,
assim como o Inglês. No final, sobressaiu a
partilha de saberes e a comunicação entre os
participantes.

Alcino Simões
Coordenador Our Forests Our Future, ERASMUS+

O vereador da educação de Tornio,
António Amado e Isabel Thompson

Apresentação da Agenda do Aluno

Fábrica de papel

Jardim Zoológico Ranua Zoo

Professores (da esquerda para a direta) António Amado, J. Pedro Gonçalves, Alcino Simões,
J. Guilherme Féteira, Isabel Thompson, Fernanda Carvalho, Ana Silva;
Alunos Bárbara Carvalho (7ºC Nº3), Mafalda Zarca (8ºA Nº20), Cristiana Silva (9ºA Nº4),
Inês Carvalho (7ºC Nº10), Márcia Rosa (8ºA Nº21) e Henrique Silva (8ºA Nº14)

Floresta de bétulas, pinheiros e coníferas

Atividade Medir a altura de uma árvore

Viagem de barco em Helsínquia

Visita à Suécia

Jantar de professores do projeto

Visita à ilha de Suomenlinna (Helsínquia)

Bola assinada pelos participantes do encontro

Descanso no aeroporto

Despedida no aeroporto de Kemi
Gabinete de Comunicação

gabinetecom.aep@gmail.com

