PROJETO ERASMUS+, PARCERIA ESTRATÉGICA KA2,“OWN YOUR LEARNING 2.0”
LTTA em Moimenta da Beira
No âmbito do projeto Erasmus+, KA2, “Strategic Partnerships/Exchanges of Practices”,
Own Your Learning 2.0, decorreu, de 20 a 26 de maio, na Escola Básica e Secundária de
Moimenta da Beira, um encontro LTTA (Learning/Teaching/ Training Activities), o qual
envolveu dezoito alunos e seis professoras dos Países Baixos, Irlanda e Finlândia, para além,
evidentemente, dos dezoito alunos e seis professores Portugueses que constituem a equipa
deste projeto.
No primeiro dia, de manhã, os professores e alunos visitantes ficaram a conhecer as
instalações do Centro Escolar, da EB2 e da EB3 e Secundária. Seguidamente, após receção,
pelo sr. Presidente, no Salão Nobre da Câmara Municipal, todo o grupo visitou o Convento
das Freiras e, depois, deu um passeio por várias ruas de Moimenta.
De tarde, em grupos multilingues, os alunos discutiram os seguintes temas: melting
pot/assimilation (in the past) e salad bowl/integration/social inclusion (nowadays).
Posteriormente, apresentaram as conclusões a que tinham chegado. Novamente em grupos
multilingues, mas com diferentes alunos, foi discutido o tema Social inclusion: measures
carried out so far at each school, tendo, também, sido depois apresentadas as respetivas
conclusões perante todos. Por fim, os nossos alunos, através da projeção de um powerpoint
com expressões em Inglês e Português, deram uma aula com o objetivo de tentarem
facultar, aos professores e alunos visitantes, requisitos básicos de comunicação, o que
suscitou situações engraçadas.
Realizou-se, ainda, e dando cumprimento ao estipulado na candidature a este
projeto, uma workshop destinada às colegas estrangeiras, sobre Social Inclusion, realizada
pelas colegas do Ensino Especial Manuela Frias e Sónia Miguel.
No dia seguinte, o grupo ficou a conhecer o Mosteiro de S. João de Tarouca, a região
do Douro (com enfoque no Museu do Douro, na Régua) e Lamego.

Num outro dia, novamente em grupos multilingues, os alunos discutiram o tema
Travelling enriches your understanding of other cultures and makes you more tolerant,
interligando-o com as suas experiências pessoais, tendo, posteriormente, apresentado as
conclusões, o que permitiu momentos de interculturalidade. O jogo de kahoot sobre
diversas particularidades do nosso país entusiasmou todos.
A atuação da Master Class, orquestra da escola constituída por alunos e professores,
agradou, claramente, a todos os presentes.
Todo o dia seguinte foi dedicado aos Passadiços do Paiva, no concelho de Arouca. As
paisagens exuberantes, a flora variada, as deslumbrantes quedas de água, o sinuoso rio
Paiva (em alguns locais imponente devido aos seus muitos rápidos) deliciaram os cinquenta
e cinco professores e alunos que percorreram os oito quilómetros de todo este percurso.
No último dia, visitámos, em Viseu, o museu Grão Vasco e a Sé. Percorremos, a pé,
até ao Rossio, algumas ruas emblemáticas da cidade e, após algum tempo no Palácio do
Gelo, regressámos a Moimenta para assistirmos a uma atuação do Clube da Voz, a qual se
revelou muito interessante.
Após a entrega dos certificados e das lembranças a todos os alunos e professores
estrangeiros e Portugueses, fomos convidados, pelos alunos de Penedono envolvidos no
projeto, a assistir a um assalto-surpresa ao castelo, organizado pelo grupo de reconstituição
medieval daquela linda vila, Hoste do Magriço, no qual esses alunos participam,
empenhadamente,

há

anos.

Os

alunos

Finlandeses

envolveram-se,

ativa

e

entusiasticamente, neste assalto, envergando trajes medievais e malhas de rede e
empunhando espadas, tal como os diversos intervenientes Portugueses. Esta atividade,
devido às suas peculiares características, foi extraordinariamente apreciada por todos que a
ela assistiram.
Por fim, fomos, muito amavelmente, agraciados com um autêntico banquete
gastronómico oferecido pelas famílias. “A cereja no topo do bolo” foi a oportunidade que
todos tiveram de apreciar a destreza musical com a qual o Rafael Melfe tocou gaita de foles,
acordeão e concertina. Uma das professoras Finlandesas, encantada com o desempenho do

Rafael, pediu que transmitíssemos aos pais que “um jovem assim diz muito bem dos seus
pais”, o que fizemos com muitíssimo agrado e gratidão ao Rafael.
Como é habitual, no último dia e após um agradável passeio pela Barragem do Vilar
com as colegas Irlandesas, as despedidas foram comoventes, com muitas lágrimas, não só
dos nossos alunos, como também dos estrangeiros. Foi, uma vez mais, uma lifelong
experience para todos.

