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AEAH, + um desafio  dos Comenius aos Erasmus 

O Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano (AEAH) tem vindo a apostar na aprendizagem 

orientada para projetos, sendo um bom exemplo desta nossa forma de estar em Educação a nossa 

participação contínua em projetos de parceria estratégica no âmbito europeu, com foco na 

cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas. Desde os projetos Comenius aos 

Erasmus +, temos vindo a trabalhar no sentido de formar cidadãos de corpo inteiro, com uma 

consciência da sua cidadania europeia e da importância da partilha e da cooperação, como meio de 

caminhar em direção a um futuro de sucesso. 

 

“Together Better, Join Us” (TBJU) 

Um dos dois projetos Erasmus + em que o AEAH se encontra envolvido, 

o projeto “Together Better, Join Us” é uma parceria estratégica de 

escolas de oito países europeus – Bélgica, Estónia, Grécia, Itália, 

Letónia, Polónia, Portugal e Turquia.  

Vejamos qual a problemática, os objetivos e, por último, os tipos de 

atividades desenvolvidas com vista à consecução dos objetivos do 

projeto e o impacto/os resultados no final do primeiro ano da sua 

implementação. 

O principal resultado esperado da implementação do projeto é que os 

seus participantes se sintam melhor, mais seguros no seio dos seus pares, que tenham melhores 

relações interpessoais e maior motivação para a participação em atividades comuns. 

Objetivos TBJU 

Os objetivos delineados para o projeto Erasmus + ,“Together Better, Join Us”, foram os seguintes: 

explorar e implementar modos de prevenir a rejeição causada por razões que podem ser 

económicas, culturais, étnicas, religiosas, de saúde, educacionais, por dificuldade de comunicação, 

por diferenças intelectuais, por pressões do meio envolvente, por bullying, por adições (Internet, 

consumo de estimulantes...); promover nos alunos um maior nível de competências sociais, 

autoestima e consciência dos perigos causados pelos estimulantes e pela Internet; fomentar o 

aumento da capacidade de gestão racional do tempo livre; encorajar a participação em atividades 

conjuntas e a cooperação com os pares; fomentar o aumento da capacidade de gestão racional do 

tempo livre; incluir pais e encarregados de educação, bem como entidades do meio local nas ações 

conjuntas do projeto - "The day of kindness", "Something cool for everyone", "The day of the safe 
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Internet", festividades/eventos locais; introduzir ideias e soluções inovadoras nas práticas de 

trabalho dos professores - o método belga de lidar com situações difíceis, os métodos alternativos de 

comunicação polacos, o aconselhamento profissional letão como ferramenta de integração bem 

sucedida, …; fomentar a melhoria das competências sociais, pessoais, interculturais e profissionais 

dos professores e outro pessoal técnico; promover a imagem das escolas parceiras no seu meio 

envolvente; e, por fim, aumentar as competências de comunicação, técnicas e linguísticas dos 

participantes. 

 

Formação TBJU 

No primeiro ano da sua implementação, o projeto TBJU contou com a participação de alunos e 

docentes dos diferentes graus de ensino, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Tal foi 

facilitado pelo facto de entre as escolas parceiras se encontrarem escolas de todos estes graus de 

ensino. 

O projeto inclui a implementação de três tipos de formação para professores, alunos e técnicos 

educacionais: o primeiro está ligado com a preparação, em todos os países parceiros, para os 

encontros formativos e contempla um abrir de horizontes culturais acerca do país em causa em cada 

deslocação ao estrangeiro (denominada “mobilidade” no contexto Erasmus +);  o segundo prevê 

deslocações aos países parceiros para formação, tendo cada país um tema a desenvolver para 

professores e alunos, durante o encontro para aí agendado; já o terceiro e último tipo de formação 

consta de atividades de disseminação dos conhecimentos adquiridos em cada mobilidade, e prevê a 

disseminação e replicação por parte dos docentes, alunos e respetivos tutores, da formação 

realizada em cada país parceiro. 

Esta é uma componente fulcral do projeto pois abre horizontes culturais e pessoais para todos os 

participantes, mas especialmente para aqueles que se encontram diretamente implicados nas 

mobilidades ao estrangeiro. Num agrupamento como o AEAH, em que grande percentagem de 
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alunos pertence a contextos familiares desfavorecidos, estas mobilidades constituem uma mais valia 

única. 

O primeiro ano e meio do projeto e os resultados TBJU 

As atividades por nós implementadas desenvolveram-se em volta de três eixos: combater a 

indisciplina, a exclusão e as adições; descobrir talentos/apetências/competências e planear o futuro; 

construir princípios de parceria e respeito pelo próprio e pelo outro. Estes eixos intersetaram-se em 

algumas ocasiões e articularam-se com algumas das iniciativas e tópicos consagrados no Plano Anual 

de Atividades do AEAH. 

Posso afirmar, com agrado, que já se constatam resultados da implementação do projeto.  

A interação pessoal entre alunos surdos e os alunos ouvintes foi incrementada e melhorada. De 

facto,  a cooperação e colaboração dos nossos alunos ouvintes com os seus pares surdos, no âmbito 

das atividades do projeto, registou um desenvolvimento significativo não só no que respeita a 

atividades de ensino aprendizagem, mas também na sua vida escolar. Com efeito, verificamos que os 

alunos começaram a apresentar projetos e propostas de atividades que integram espontaneamente 

a participação de alunos surdos e alunos com necessidades educativas especiais. 

Além disso, podemos observar que se verifica na nossa comunidade escolar uma maior consciência 

de cidadania bem como uma mais forte afirmação dos direitos da pessoa com necessidades especiais 

(neste caso concreto, aplicada à realidade dos alunos). Isto é, sem dúvida, o que reputo de mais 

gratificante e que considero que representa uma evidência clara de mudança resultante da 

implementação do projeto TBJU no nosso agrupamento. 

O conhecimento e partilha de metodologias, estratégias de ensino-aprendizagem e atividades 

aplicadas na escola parceira da Letónia com alunos surdos, na da Bélgica com alunos com 

necessidades educativas especiais e no agrupamento de escolas parceiro em Itália, com alunos com 

problemas comportamentais, começou já a ter um impacto visível nas práticas pedagógica de alguns 

dos nossos docentes, nomeadamente pela sua adoção estratégica na lecionação (são exemplos disso 

as técnicas de relaxamento como meio de combater os problemas de disciplina, a adoção de práticas 

de coadjuvância como meio de melhorar e ultrapassar dificuldades de ensino e aprendizagem, bem 

como o fomento e melhoramento de técnicas de comunicação não-verbal). 

Por último, é de referir que a disseminação dos conhecimentos adquiridos nas sessões de 

formação nos países parceiros, especialmente no que concerne ao ensino de alunos com 

necessidades educativas especiais, motivou um debate mais alargado entre pares 

(professores e técnicos educativos e sociais), nomeadamente pondo em confronto as práticas 
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de ensino inclusivo das escolas portuguesas e as práticas de ensino para alunos com necessidades 

educativas especiais das escolas belgas.  

Em finais do mês de março foi a nossa vez de implementarmos sessões de formação para os 

parceiros do projeto. O tema à volta do qual desenvolvemos ações formativas, quer para professores 

quer para alunos, foi a descriminação relacionada com problemas de saúde e/ou deficiência. Para 

isso contamos com a colaboração do coordenador da Educação Especial no AEAH, bem como da 

professora de Língua Gestual Portuguesa, Cristiana Azevedo, que com a colaboração das intérpretes 

de LGP e alguns alunos surdos, levaram a cabo uma oficina de LGP e Gestos Internacionais. 

Organizamos, igualmente, visitas a instituições que recebem cidadãos com deficiência e os ajudam 

na sua integração na vida ativa. Além disso, pudemos contar com a colaboração de especialistas da 

Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental, que apresentaram aos professores do projeto os 

resultados do estudo feito no Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano no que toca as adições. 

Além disso, oferecemo-nos para implementar a formação para os alunos portugueses e das escolas 

parceiras da Polónia e Letónia, relacionada com o tema que deveria ser desenvolvido na Turquia – a 

prevenção das adições – mas apenas o foi para professores, uma vez que, por razões de segurança, 

nenhum país levou alunos à Turquia.  

Neste âmbito, contamos com a colaboração de especialistas da Unidade de Saúde Pública do ACES 

Porto Oriental, que levaram a cabo uma sessão/oficina dedicada ao tema. 

Por ultimo, os alunos participaram numa oficina de Power Point / Vídeo, orientada pelo docente de 

Informática, Paulo Moreira. Nesta aprenderam a produzir pequenos vídeos para uma campanha se 

sensibilização relacionada com o tema da oficina em que tinham participado anteriormente. 

 

Em última análise, esta tem sido uma experiência muito positiva que tem contribuído para a 

formação de professores e alunos e, em larga medida, para um objetivo supremo - o sentimento de 

pertença ao agrupamento por parte de alunos de todos os níveis de ensino, docentes e técnicos, pais 

e encarregados de educação, fruto da participação ativa no projeto Erasmus +, “Together Better, Join 

Us” 

 
 

Maria João Cardoso, Docente no Agrupamento de Escolas Alexandre 
Herculano,presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
Alexandre Herculano, responsável pelo projeto Erasmus +, “Together 
Better, Join Us” no AEAH 
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Testemunho de membro da equipa TBJU 

Participar nas mobilidades proporcionadas pelo programa Erasmus tem constituído uma 

experiência vivida intensamente e, por conseguinte, um caminho de formação a nível pessoal e 

profissional, com varias etapas. 

 O antes – consubstancia-se nas expectativas, em geral, altas em contactar com outras 

realidades e na predisposição em conhecer, ainda que teoricamente, os parâmetros culturais 

dos outros; 

O durante - durante o qual as diferentes mundividências e vivências se cruzam, se afastam ou 

se aproximam: é o momento da partilha e da reflexão in presentia sobre sistemas educativos 

e competências pedagógicas; é o momento da emoção provocada pela beleza do bailado 

dos estudantes com necessidades educativas especiais;   é a necessidade de fazer 

metalinguagem para explicar a saudade; é a vontade de dizer «bom dia» nas várias línguas; 

é o momento de experimentar novos sabores; é o momento de, apesar das diferenças, criar 

laços de amizade, fraternidade, humanidade. 

O após – é o tempo da avaliação: é o tempo da satisfação face aos enriquecimentos que a 

experiência proporcionou; é o tempo contínuo de partilha, agora, no nosso país; é o tempo da 

experimentação das metodologias pedagógicas observadas; é o tempo das lembranças de 

vivências inesquecíveis; é tempo da gestação de expectativas cada vez mais altas. 

  

 

Maria de Fátima Gama, Docente no Agrupamento de Escolas 
Alexandre Herculano, subdiretora do Agrupamento de Escolas 
Alexandre Herculano 
 

 

 
 
 
 
 
Maria João Cardoso, responsável pelo projeto Erasmus +, “Together Better, Join Us” no AEAH 
 


