Iniciou-se no passado mês de novembro, com a reunião preparatória em Bistrita
(Roménia), dirigida a todos os Coordenadores dos países envolvidos, mais um projeto
Erasmus+, intitulado “Unesco Heritage”. Dele fazem parte escolas de países como Portugal,
Roménia, República Checa, Turquia, Itália e Grécia (Creta), ou seja espaços territoriais bem
distintos do Ocidente ao Oriente do Continente Europeu, incluindo a parte Asiática da Turquia.
De realçar que o antes citado projeto está em boa parte ancorado na área de História e
Património Local (oferta complementar da EB 23 de Aradas desde há dois anos a esta parte), a
qual foi recebida pelos nossos parceiros como base de trabalho, partindo-se da História Local
para a História Nacional e desta para a Universal, o que para nós é motivo de orgulho.
De facto, entendemos que esta temática será, por certo, uma mais-valia, permitindo o
contacto com outros povos, culturas e civilizações e através da lupa do património histórico,
fornecer uma visão do que foi a “caminhada civilizacional” originária no Oriente, em direção ao
Ocidente. Pretende-se ainda um conhecimento mais aprofundado de outras realidades
educativas e civilizacionais, bem como estabelecer novas amizades que as tecnologias de
ponta se ocuparão de fazer perdurar.
Cumprida que está a deslocação à República Checa, com a participação do Diretor do
Agrupamento e da Coordenadora do projeto, bem como de quatro Alunos do 11ºF, na qual se
escolheu o logotipo do projeto, tendo uma das nossas propostas obtido um honroso 2º lugar,
seguir-se-á a partir de Domingo a saída à Roménia na qual participarão as Docentes Raquel
Fonseca e Ana Gonçalves, bem como quatro Discentes do 9º ano da EB 23 de Aradas. Caberá à
nossa representação a elaboração e apresentação de dois Powerpoints alusivos ao património
material e imaterial da Unesco no nosso país , os quais têm vindo a ser trabalhados por Alunos
das duas escolas do Agrupamento.
Resta desejar à nossa delegação uma boa viagem e uma proveitosa estadia.
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