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A Escola Secundária Vitorino Ne-
mésio está a avançar, pela primeira 
vez, com vários projetos inseridos 
no programa europeu Erasmus+.
Maria Cristina Codorniz, coordena-
dora destes projetos, avança que há 
dois de intercâmbio escolar (Don’t 
Be Fuelish e Developing Youth En-
trepreneurial Talent), que abran-
gem um total de quase 40 alunos e 
15 professores da escola da Praia da 
Vitória.
Os alunos e os docentes encontram-
se a trabalhar nos projetos, que 
envolvem viagens a outros países, 
e a preparar duas reuniões interna-
cionais que se realizam na Terceira, 
uma em maio e outra numa data a 
marcar em 2020.
O projeto Don’t Be Fuelish, relacio-
nado com o consumo e produção de 
energia na Europa, envolve também 
a Bélgica, a Roménia e a Lituânia. 

Já a iniciativa Developing Youth En-
trepreneurial Talent (Desenvolver 
o Talento da Juventude no Empre-
endedorismo) conta com a Itália, 
Chipre, República Checa e Polónia.
Os projetos destinam-se a alunos 
do ensino secundário, com idades 
compreendidas entre os 15 e os 18 
anos.
Na perspetiva de Maria Cristina Co-
dorniz este tipo de projetos “abre 
as escolas à Europa e traz a Europa 
às nossas escolas” e também permi-
te “alargar a rede de contactos com 
outras escolas e docentes”.
Outras mais-valias são a possibili-
dade de contactar com línguas es-
trangeiras e de desenvolver muitas 
competências inter e intrapessoais. 
“Os alunos aprendem a trabalhar 
em equipa, a ouvir, a desenvolver 
a sua criatividade… Promovem-se 
também o multiculturalismo e a ci-

dadania”, enumera.
Ao mesmo tempo, está a ser desen-
volvido um projeto para promover 
a formação de docentes (Internacio-
nalização com Inovação e Sustenta-
bilidade). “Os professores tiveram 
várias formações, dentro das áreas 
da criatividade, da inovação peda-
gógica… Todos os conhecimentos 
serão para colocar em prática inter-
namente”, precisa. Já se realizaram 
quatro formações e para março, em 

Espanha, está previsto um estágio. 
O Erasmus+ é o programa da União 
Europeia nos domínios da educa-
ção, formação, juventude e despor-
to para o período de 2014-2020. 
“Estes setores podem dar uma con-
tribuição importante para ajudar a 
enfrentar as mudanças socioeconó-
micas, os principais desafios que a 
Europa terá de enfrentar até ao fi-
nal da década”, adianta o site que 
apresenta o programa.

DON´T BE FUELISH Projeto envolve Bélgica, Roménia e Lituânia

ESCOLA Iniciativas desenrolam-se até ao final do ano letivo 2019-2020

Escola Secundária Vitorino Nemésio
estreia-se nos projetos Erasmus+

Dois projetos destinados aos alunos e um para for-
mação de professores já estão a mexer com a se-
cundária da Praia da Vitória.

DUAS INICIATIVAS ENVOLVEM QUASE 40 ALUNOS


