
ERASMUS+ “BEST-BIOLOGY EDUCATORS SHAPING TOMORROW”, de 5 a 11 de outubro em 

Vejle (Dinamarca) 

Entre 5 e 11 de outubro de 2022 decorreu o projeto 

ERASMUS+ “BEST-BIO LOGY EDUCATORS SHAPING 

TOMORROW” em Vejle - Dinamarca, e foi dinamizado pela 

Associação Portuguesa de Professores de Biologia e 

Geologia, em parceria com as associações congéneres da Polónia, Estónia, Macedónia do Norte 

e da Dinamarca.  

Da equipa de oito professores portugueses fazia parte a professora 

Margarida Morgado da Escola Secundária Viriato (Viseu), 

selecionada com a candidatura do projeto Na Viriato acontece, 

produzido pela docente na escola entre 2019 e 2021. 

 O projeto ERASMUS+ “BEST-BIOLOGY EDUCATORS SHAPING 

TOMORROW” visava a realização de 

atividades de Learning/Teaching/Training, 

com partilha de boas práticas pedagógicas 

entre docentes de Biologia dos países 

envolvidos e incluiu atividades de sala de 

aula, onde tivemos oportunidade de 

conhecer os fundamentos do Inquiry-

Based Fieldwork in High School - The 6E 

model, atividades de campo diversificadas nas florestas 

dinamarquesas (workshop de cogumelos e observação da 

biodiversidade) e no mar da Dinamarca (recolha e observação de 

biodiversidade marinha), e atividades de laboratório (atividades 

experimentais associadas à determinação do teor de cafeína em 

diferentes amostras de café do 

Brasil e à cultura de bactérias). No decorrer das atividades 

propostas construímos planificações didáticas que se baseavam 

no modelo apresentado e que englobavam diferentes temáticas 

e que são facilmente ajustáveis aos sistemas de ensino dos países 

envolvidos. Tivemos, também, a oportunidade de conhecer um 

pouco da cultura e da gastronomia dinamarquesa, bem como o 

seu sistema de ensino e os sistemas de ensino dos países dos professores envolvidos no projeto.  

A participação da professora Margarida Morgado neste projeto traduziu-se num intenso 

momento de formação pessoal e profissional para a própria e já com impactos na sua escola, 

onde proporcionou aos seus alunos do 12º ano d e escolaridade criativos momentos de inovação 

gastronómica, partilha de recursos geológicos com os seus alunos do 8º ano de escolaridade e 

partilha de produtos típicos com os professores e os assistentes operacionais da escola. 

Traduziu-se, também, na dinamização de um workshop no Centro de Apoio à Aprendizagem 

sobre alimentação saudável, com partilha e confeção de exemplos de sandes saudáveis muito 

apreciadas pelos dinamarqueses. 

Margarida Morgado 


