On the edge | participação nas atividades
“On the edge” é um projeto Erasmus+ para os alunos que frequentem o 5º, 6º e 7º ano durante os anos
letivos 2018-2019 e 2019-2020.
São nossos parceiros a Alemanha, Finlândia, Grécia (Creta), Polónia e Roménia. A nossa candidatura foi
aprovada em primeiro lugar em Portugal com 98/100 pontos. Somos o país coordenador de todo o
projeto.
O tema da semana portuguesa, que decorrerá entre 19 e 23 de Novembro 2018, será “arte e música”. Iremos
ligar estas áreas do saber ao mundo real. Assim, teremos visitas e ‘workshops’ a Serralves, Casa da Música e Vista
Alegre. O seu educando foi selecionado para participar nas seguintes atividades:
19 Nov., 2ªf manhã - receção aos alunos estrangeiros na Escola DC
19 Nov., 2ªf manhã - saída para Espinho em equipas internacionais
20 Nov., 3ªf todo o dia - visita e ‘workshops’ a Serralves e casa da Música (Porto)
21 Nov., 4ªf manhã - visita e ‘workshop’ a Vista Alegre (Aveiro)
23 Nov., 6ªf final da tarde - mini-concerto e jantar final na Escola DC

Ao longo da semana, o seu educando será integrado numa das três equipas internacionais e irá realizar tarefas
juntamente com os seus companheiros de equipa.
Haverá ainda uma exposição temática que estará patente na Escola Básica Domingos Capela durante toda a
semana. Para além da mostra de pessoas relevantes de cada um dos países parceiros na área da música e das
artes, serão também exibidas algumas das tradições, produtos, locais de interesse e aspetos culturais, não só do
nosso país como dos países parceiros.
“Estamos a criar a União Europeia, mas esquecemo-nos de criar os Europeus.” (Santi Scimeca). A dimensão
europeia da educação é cada vez mais um fator importante a desenvolver nos nossos alunos, pelo que a
oportunidade de participar num projeto desta natureza não deve ser desperdiçada.
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Autorização de participação
Eu, _________________________________________________, encarregado de educação do aluno
____________________________________________, da turma _______, autorizo o meu educando a
participar nas atividades abaixo mencionadas da semana portuguesa do projeto Erasmus+ “On the
edge” que decorrerão entre 19 e 23 de Novembro 2018.
19 Nov., 2ªf manhã - receção aos alunos estrangeiros na Escola DC
19 Nov., 2ªf manhã - saída para Espinho em equipas internacionais
20 Nov., 3ªf todo o dia - visita e ‘workshops’ em Serralves e Casa da Música (Porto)
21 Nov., 4ªf manhã - visita e ‘workshop’ à Vista Alegre (Aveiro)
23 Nov., 6ªf final da tarde - mini-concerto e jantar final na Escola DC

Email do E.E. _________________________________________ Tlm. do E.E. ______________________

Espinho, ____ Novembro 2018
Assinatura do E.E. _________________________________________

Família Erasmus+
Eu, _________________________________________________, encarregado de educação do aluno
____________________________________________, da turma _______, estou interessado em ser
Família Erasmus+, acolhendo ___ (quantidade) rapaz/rapariga (riscar o que não interessa) entre 18 e 24 de
Novembro 2018, no âmbito das atividades da semana portuguesa do projeto Erasmus+ “On the edge”.
Email do E.E. _________________________________________ Tlm. do E.E. ______________________
Skype ID _______________________________________

