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PRIMEIRAS REUNIÕES TRANSNACIONAIS DOS PROJETOS ERASMUS +,
KA2, “OWN YOUR LEARNING 2.0” E “YOUNG ENTREPRENEURS – LEARNING
BY EXPERIENCE”
A primeira reunião transnacional (TPM – Transnational Project Meeting) do projeto
“Own your learning” decorreu na Finlândia, mais especificamente em Helsínquia. Esta
reunião proporcionou, imediatamente no seu início, a oportunidade de conhecermos,
pessoalmente, alguns colegas de todos os países, pois embora, ao longo dos meses que
envolveram o processo de elaboração da candidatura, tivessem sido trocados incontáveis
emails e tivessem, também, decorrido Skype conferences, uma tal oportunidade não tinha,
entretanto, surgido.
A referida reunião, precisamente por ser uma TPM, envolveu, apenas, professores e teve,
como principais objetivos, planear, detalhadamente, as atividades a desenvolver ao longo do
primeiro ano de implementação do projeto. Decidiu-se, por exemplo, que a votação para a
seleção do logo decorresse no dia 2 de novembro. Na verdade, há algumas semanas, os alunos
dos vários países elaboraram logos, tendo, cada país, selecionado dois, após um processo de
votação. No dia 2 de novembro, os alunos de todos os países votaram no da sua preferência. O
mais votado passou, desde então, a representar o projeto em diversas atividades, situações e
documentos.
Até ao final do primeiro período, os alunos desenvolverão várias trabalhos que serão,
depois, descarregados não só na página da escola e na plataforma etwinning, como também
nas redes sociais facebook e twitter, como formas de disseminação do projeto.
Após estas reuniões de trabalho, houve ainda tempo para conhecermos um pouco da
cidade, nomeadamente as catedrais Tuomiokirkko e Uspenskin, o Presidentin Palatsin e o
Ateneum.
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De 4 a 10 de fevereiro, decorrerá, na Finlândia, a primeira mobilidade do projeto, a qual
vai envolver alunos e professores de todos os países. De 20 a 26 de maio, será a nossa vez de
recebermos vários alunos e professores dos países envolvidos neste projeto, o que vamos
concretizar entusiasticamente.
A primeira reunião transnacional do projeto “Young entrepreneurs – Learning by
experience” decorreu em Portugal, mais especificamente em Moimenta da Beira.
A referida reunião, sendo uma TPM, envolveu, apenas, professores de todos os países e
teve, como principais objetivos, praticamente os mesmos da TPM que decorreu em
Helsínquia, no âmbito do projecto “Own your learning 2.0”.
Ficou decidido que, de 19 a 27 de fevereiro, decorrerá, na Grécia, a primeira mobilidade
do projeto, a qual, por ser uma mobilidade, vai envolver, obviamente, professores e alunos.
As datas de todas as outras mobilidades e TPM serão decididas na Grécia.
Ao longo do primeiro dia em Portugal, mais concretamente no Porto, todos os colegas
visitaram o café Majestic, a livraria Lello, os painéis de azulejos da estação de S. Bento, a
loja-museu Claus, a Ribeira e a Foz. No regresso, jantámos em Vila Real, na Quinta do Paço.
No dia seguinte, decorreram reuniões e, à tarde, após a receção, pelo senhor Presidente, na
Biblioteca Municipal, os colegas estrangeiros ficaram a conhecer o Largo das Freiras e,
depois, o castelo de Penedono e o Santuário da Lapa. Na 4ª feira de manhã, decorreram mais
duas reuniões de trabalho, após as quais lhes proporcionámos uma visita guiada no Mosteiro
de S. João de Tarouca. Seguidamente, em Lamego, visitámos a Sé e o Santuário da Nossa
Senhora dos Remédios, tendo, todos, por sua própria iniciativa, descido as respetivas escadas
monumentais. À noite, o jantar decorreu no Mosteiro de Freixinho.
O último dia foi dedicado a divulgar a região do Douro: para além de ficarem a conhecer
o Museu do Douro, com visita guiada, fizemos as viagens Régua – Pocinho e Pocinho –
Régua.
No fim do dia, as despedidas efusivas e comoventes sensibilizaram os colegas da equipa
da nossa escola que tiveram disponibilidade para acompanhar os colegas estrangeiros neste
último dia. Em momentos como estes, o carinho que nos foi oferecido fez esquecer todo o
trabalho que a organização deste encontro exigiu ao longo das últimas semanas.
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