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UNIÃO EUROPEIA APROVA CANDIDATURAS A DOIS PROJETOS
ERASMUS +, KA2

Em outubro de 2016, iniciou-se o processo de preparação de uma candidatura a um
projeto ERASMUS+, KA2.
A primeira fase deste processo consistiu na tentativa de encontrar escolas europeias que,
eventualmente, estivessem interessadas em colaborar numa candidatura a um novo projeto,
visto que a implementação do que, nessa altura, ainda decorria na nossa escola, Eu-topia+,
terminaria a 31 de agosto. Outro fator, absolutamente essencial, que nos levou a iniciar todo
esse processo logo em outubro, foi o facto de o prazo limite para submeter online uma
eventual candidatura ser, precisamente, 29 de março de 2017.
Após imensos contactos, por e-mail, com diversas escolas secundárias europeias,
começámos a receber o feedback de várias. Claro que, no fim de novembro, o passo seguinte
foi, em conjunto com algumas delas, delinearmos um tema para desenvolver um projeto.
Optámos pelo seguinte: Young Entrepreneurs – Learning by Experience. As escolas
envolvidas nesta candidatura foram, para além, obviamente, da nossa, a Mazsalacas
Vidusskola, em Mazsalaca, na Letónia, a Sint-Romboutscollege, em Mechelen, na Bélgica, a
Tamsalu Gymnasium, em Tamsalu, na Estónia e a Geniko Lykeio Volou, em Volos, na Grécia.
Entretanto, enquanto andávamos a trabalhar nesta candidatura, recebemos o contacto de
uma escola Finlandesa convidando-nos a participar numa candidatura a um outro projeto
Erasmus+, KA2. Aceitámos, de imediato, o convite. O projeto desta candidatura, Own your
Learning, envolve as escolas Latokartanon Peruskoulu, em Helsínquia, na Finlândia,
SintLucas, em Eindhoven, na Holanda e Killorglin Community College, em Kerry, na
República da Irlanda.
Enfim, resumidamente, depois de incontáveis e-mails e google docs. trocados entre todos
os colegas das duas candidaturas, assim como conferências por Skype, tínhamo-las prontas.
Foram submetidas online, no dia 28 de março, na plataforma da Comissão Europeia, de
acordo com os exigentes regulamentos.
Iniciou-se, entretanto, um longo período de ansiosa expectativa pela publicação oficial
1

dos resultados das centenas de candidaturas de instituições europeias, as quais são todas
analisadas em Bruxelas. Finalmente, em agosto, com muito regozijo, tivemos conhecimento
oficial que as nossas duas candidaturas tinham sido aprovadas. Assim, nos próximos dois
anos, a Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira vai, pois, ter a decorrer os projetos
Erasmus+, KA2: Young Entrepreneurs – Learning by Experience e Own your Learning.
Logo que se inicie o ano letivo, procederemos à seleção de alunos interessados em
participar, não cumulativamente, nos dois projetos a fim de, posteriormente, começarem a
desenvolver as atividades propostas nas respetivas candidaturas que, evidentemente por
exigência de Bruxelas, têm que ser, escrupulosamente, concretizadas.
Acrescenta-se, ainda, que, em outubro, deslocar-nos-emos à Finlândia, com o objetivo de
participarmos numa reunião transnacional do projeto “Own your Learning” e, na semana
seguinte, receberemos oito colegas dos países envolvidos no projeto “Young Entrepreneurs –
Learning by Experience, a fim de participarem, também, numa reunião transnacional.
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