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*Projeto trianual – 2017-2020

 Escolas participantes:

 Lycée Maurice Ravel – S.Jean de Luz- France (escola coordenadora)

 Agrupamento de Escolas de Alcochete- Escola D. Manuel

 Colegiul Economic Iulian Pop- Cluj- Napoca (Roménia)

 Professionala Gimnaziya Po Veterinarna Medicina Prof. DR Georgi Pavlov-

Dobrich (Bulgária)

 Os parceiros alemães desistiram- Liceu de Blankenheim, em fevereiro 2018.



Duas  grandes finalidades, três prioridades

 Finalidades:

 1. Fazer sentido e dar sentido às aprendizagens.

 2. Construir um projeto cultural e científico em torno do mito de Noé (empatia e 

biodiversidade).

 Prioridades:

 A) Desenvolver as competências transversais para valorizar e motivar os alunos;

 B)Lutar contra o abandono escolar e dar uma dimensão cívica ao ensino;

 C) Abrir a escola ao meio envolvente local e internacional para permitir as trocas 

e a difusão de boas práticas. 



Seis objetivos operacionais

 1. Promover uma abordagem transdisciplinar e o trabalho de equipa;

 2. Introduzir uma dimensão internacional (para melhor adaptar o ensino às 

necessidades dos alunos);

 3.Melhorar a integração e acolher os intervenientes do exterior, 

experimentar novas soluções pedagógicas;

 4.Fazer cooperar alunos e professores;

 5.Produzir filmes num quadro transnacional;

 6.Entregar certificados europeus que atestem os conhecimentos 

adquiridos.



Público-Alvo

 Duas turmas do 7º ano- C e D- ano letivo 2017/18. Eram duas turmas 

reduzidas, com muitos alunos com grandes dificuldades ao nível das 

aprendizagens e do saber estar. Na turma C, grande parte da turma 

estava referenciada.

 No ano letivo 2019/2020, só a turma do 9º C participou no projeto, até 

março 2020 – visto que a outra turma sofreu muitas alterações na sua 

estrutura. Também o balanço da sua participação- turma D- nas 

atividades não foi suficientemente positivo.

 Na ESA, houve atividades relativamente aos Direitos dos Animais, com as 

turmas do 10º ano que frequentavam a opção de francês, no ano letivo 

2018/19, nas disciplinas de Português, Francês e Filosofia- uma das alunas 

da turma participou depois no meeting na Bulgária, nesse ano.



Atividades, ao longo dos 3 anos, na 

escola- síntese:

 Leituras diversas, escrita e debates sobre a relação entre a temática dos animais e o meio
ambiente/cultura/História/ciência: Português (sobretudo, com lendas, mitos, contos,
novelas, publicidades, cartoons, BD, etc), História, Educação Visual, Geografia, Ciências
Naturais, Línguas Estrangeiras.

 Ida a Visitas de Estudo – Salinas, teatro, exposições, museus nacionais e estrangeiros, etc

 Realização de exposições na escola: cartazes, desenhos, origamis, etc.

 Ida a Conferências/ver documentários- espécies em vias de extinção, provérbios sobre os 
animais, direitos dos animais/maus tratos/festas tradicionais.

 Participação em atividades da Biblioteca com leituras/exposição sobre a temática.

 Filme e outras leituras sobre o Mito de Noé/ atualidade da mensagem.

 Outros filmes e leituras  sobre a temática: de escritores portugueses e estrangeiros. 



Encontros europeus com alunos- C1, 

C2, C3, C4, C5 (virtual)

 Foram 3 meetings com alunos das duas turmas envolvidas no projeto:

 13 alunos das turmas - C e D, entre o 7º e 8º anos- estiveram na Roménia (duas 
idas) e na Bulgária.   Para cada meeting tiveram atividades específicas que 
concretizaram.

 Em Alcochete decorreu o 4º meeting – recebemos as escolas parceiras, no 
ano letivo transato – outubro 2019. Alunos e docentes das escolas parceiras. 
Preparámos uma semana de atividades: trabalho sobre o filme conjunto e 
muitas saídas culturais de acordo com a temática. Estiveram 14 alunos das 
escolas parceiras, 6 docentes e 1 cineasta. 

 O encontro em S. Jean de Luz , em março de 2020, não se concretizou – 6
alunos do 9º C não puderam participar no filme em conjunto. Fizemos C5 virtual 
na segunda semana de dezembro 2020 (apesar de não termos internet na 
escola).



Encontros europeus só com docentes –

R1, R2, R3, R4, R5 

 Os docentes das duas turmas estiveram nas escolas parceiras:

 R1- S. Jean de Luz – 2 docentes;

 R2- Dobrich – 3 docentes;

 R3- S. Jean de Luz- 3 docentes

 R4- Cluj – 2 docentes

 R5- decorreu em Alcochete – decorreu em outubro 2020. Participaram 8 
docentes nas atividades, da turma 9º C – a turma que se manteve no 
projeto, nesse último ano. Estiveram presentes 6 docentes das escolas 
parceiras e 6 docentes do Agrupamento participaram nas atividades 
programadas.



Disseminação

 A disseminação foi feita em Conselho de Turma  (nas atas), aos Encarregados de Educação, 
na página web do Agrupamento, no blog e página web do projeto, coordenada pelo 
coordenador francês.

 Foram feitos dois relatórios anuais que estão na página web do Agrupamento;

 Muitos Materiais foram colocados no Espaço Etwinning;

 No polivalente, houve sempre um espaço do projeto, com exposição de materiais;

 Foi feita uma exposição de desenhos na Biblioteca (para além de outras atividades);

 A Coordenadora do projeto foi preenchendo o Mobility Tools da Agência Nacional Erasmus e 
enviou um relatório parcelar em 2019 e o final em fevereiro 2021.

 Saiu uma notícia no jornal da região de Setúbal em 2018, sobre o projeto (está no 1º dossiê), e 
na página da Câmara Municipal (outubro 2019).

 O relatório final e o do Coordenador estão na página web do Agrupamento.

 Dos filmes realizados está um na página web do Agrupamento, o resto está na página web, 
blog do projeto, Facebook fechado do projeto e Etwinning.

 ILARGIA- Associação criada pela escola coordenadora/ professores portugueses inscritos/ 
edição de 2 revistas com as atividades/ colóquios.

 C.Pedagógico – 3 de junho 2021



Balanço Final

 Foram atingidos todos os objetivos previstos, ou seja, todas as atividades

programadas que constavam do projeto foram realizadas, ainda que com algumas

adaptações, visto os nossos alunos serem os únicos do Ensino Básico e eram duas

turmas com muitos problemas/dificuldades de aprendizagem e ao nível

comportamental. Todos os alunos transitaram, à exceção de uma aluna.

 Não foi possível a realização do meeting de março de 2020 (C5), pelo que os nossos

alunos participaram na fase de escrita do guião do filme final “The Ark”, mas não

estiveram na fase de participação efetiva no filme.

 O projeto foi classificado com 85% pela Agência Nacional Erasmus e teve direito a

mais 4.502 euros que devem reverter para a aquisição de material pedagógico

necessário à Escola Básica D. Manuel.

 O valor dos vouchers e alojamento da viagem C5 (atividade não realizada) deve

reverter para a Escola Básica D. Manuel – o retorno está em negociação.



Balanço financeiro final:

 Dinheiro enviado para a escola durante o mês de abril 2021, depois do Relatório 

Final:

 Doc. Pagamento : | ADD 62/2021 | SFP 67/2021

 Processo : E+/0526/17

 Data : 2021-04-23

 Valor : 4502.25€   

 C5- visita com alunos não realizada a França em março 2020 – 8 bilhetes até 

Bilbau – vouchers a devolver o dinheiro – 1680 euros (TAP)- Agência de Viagens 

Turimonti, Montijo ( a resolver)

 Alojamento em S. Jean de Luz – 405 euros- valor a devolver pela empresa.

 Os 900 euros que foram entregues às docentes, como bolsa, para a ida a 

França, foram utilizados no encontro com docentes – R5, em Alcochete, em 

outubro 2020, tal como consta no dossiê - e no pagamento do alojamento 

citado, tendo sobrado 70, 71 euros que será devolvido ao Agrupamento.

 TOTAL PREVISTO QUE REVERTE PARA A ESCOLA D.MANUEL: 6,657, 96 euros



Balanço da Agência Francesa- elogiado



Entre vários filmes feitos, só este feito 

pelos alunos do 8º- para verem:

 https://youtu.be/xOL1HhokBOE - cliquem neste filme.

O resultado da nossa inconsciência!!!  Vejam em: 

 Erasmus (aealcochete.edu.pt)

Vejam também em:                                                             

O blog francês: http://erasmusplusanimals.blogspot.pt/

NOTRE BUREAU EUROPEEN ERASMUS+ P-L VANDERPLANCKE (franceserv.eu)

https://youtu.be/xOL1HhokBOE
https://agrupamento.aealcochete.edu.pt/index.php/erasmus
http://erasmusplusanimals.blogspot.pt/
http://nbeplus.franceserv.eu/


FACEBOOK do Projeto



ETwinning



Reconhecimento- certificado de Boas 

Práticas/Filme Final (cliquem no link)

MAI 2021 : obtention d'un certificat de bonne pratique

LABELLISATION de la qualité du partenariat ERASMUSPLUSANIMALS

FIN DU PROJET E+A - ERASMUS MOB DU 14 au 18 DÉCEMBRE 2020

https://youtu.be/XA1UVkKCde4

http://nbeplus.franceserv.eu/E+AC5report.html
https://youtu.be/XA1UVkKCde4

