PROJETO ERASMUS+, PARCERIA ESTRATÉGICA KA2,“YOUNG ENTREPRENEURS – LEARNING
BY EXPERIENCE”

No âmbito do projeto Erasmus+, KA2, Strategic Partnerships/Exchanges of Good
Practices, Young Entrepreneurs – Learning by Experience, decorreu, de 21 a 29 de janeiro de
2019, no Tamsalu Gümnaasium, na Estónia, um encontro LTTA (Learning/Teaching/Training
Activities), o qual envolveu vários alunos e professores provenientes da Estónia, Portugal,
Grécia, Letónia e Bélgica.
No
tarde,

primeiro

visitámos

dia,

de

Tamsalu,

Porkuni e Oruveski.
Nos

dias

seguintes,

decorreram as apresentações
de cada escola, assim como
atividades

desenvolvidas em

grupos multilingues de alunos,
as quais foram, posteriormente,
detalhadamente apresentadas
perante todos.
Na 5ª feira, visitámos Läane-Viru, a Käsmu captain’s village e as casas senhoriais
Palmse, Sagadi e Vihula. Na Viitna Tavern, tivemos a oportunidade de almoçar e saborear a
gastronomia da Estónia, o que também aconteceu ao jantar, que decorreu na mansão
Vihula.
Na 6ª feira, e subjacente ao tema geral do projeto, uma senhora da área de Economia
e dois empresários dinamizaram workshops com o objetivo de facultarem aos alunos
informações relacionadas com todos os passos necessários para a criação de uma empresa.
Posteriormente, na 2ª feira, os alunos teriam que criar as suas próprias propostas de

empresas pondo em prática o know-how adquirido anteriormente. De tarde, visitámos
Rakvere e o castelo Tarvanpaa, antiga fortaleza construída em 1226.
O World Snow Day revelou-se divertido pois proporcionou aos alunos de cada país a
possibilidade de refletirem em construções de neve a sua empolgante criatividade.
No domingo, visitou-se
o Estonian Mining Museum em
Kohtia Nõmme e o Convento
ortodoxo

russo

Pühtitsa

(Kuremäe). Este convento foi
fundado no século XIX, mas as
diversas
complexo

igrejas

deste

ortodoxo

foram

sendo construídas ao longo
dos últimos séculos. A mais
antiga data do século XVI e cada uma é dedicada a um santo ortodoxo. O convento e as seis
igrejas, situados em toda a extensa área circundante (30 hectares), constituem a maior
comunidade ortodoxa dos países Bálticos. De salientar a beleza dos jardins e a clara
harmonia arquitetónica das seis igrejas, da residência de férias do príncipe russo Sergei
Shakhovskoy e da sua esposa, assim como das habitações típicas. A neve abundante conferia
a toda esta envolvência um encanto mágico de uma beleza inexcedível.
Na 2ª feira, todos os grupos de alunos multilingues apresentaram as suas propostas
de start-up companies, tendo surgido ideias muito interessantes, pois, na prática, eram
absolutamente concretizáveis. De facto, e para dar apenas três exemplos, um grupo propôs
uma empresa que comercializaria luvas apropriadas para a utilização de telemóveis com
temperaturas muito abaixo de 0 graus; outro grupo sugeriu o fabrico de uma bebida sem
álcool, sem acúcar e sem aditivos químicos; um outro intitulou a sua proposta de empresa
party delivery service. No final do dia, o jantar e a festa de despedida encerraram as
atividades desta LTTA e proporcionaram, evidentemente, um convívio alegre e descontraído
entre todos. O nosso aluno Rui Soares tocou, eximiamente, bateria.
Na terça-feira, viajámos para Tallinn, a capital do país. Apesar de nevar
incessantemente, não deixámos de proporcionar, aos nossos alunos, a oportunidade de
conhecerem esta peculiar e bonita cidade. A visita a Raeapteek, a farmácia mais antiga da
Europa, a funcionar ininterruptamente desde 1415, despertou o seu natural interesse. Resta

acrescentar que enfrentámos, estoicamente, temperaturas muito abaixo de zero,
nomeadamente, em alguns dias, -25 graus, mas claro que a sensação térmica era de -31.
É muito gratificante constatarmos que, mais uma vez, a Escola Básica e Secundária de
Moimenta da Beira proporcionou a cinco alunos a entusiasmante oportunidade de
conhecerem uma nova realidade cultural, tendo, ao mesmo tempo, melhorado
substancialmente as suas competências no âmbito da língua Inglesa. Os lemas Enriching
lives, Opening minds, subjacentes aos projetos Erasmus+, KA2 foram, claramente,
concretizados. De facto, desde 2006 que a nossa escola está envolvida em projetos desta
natureza, tendo deles usufruído, até ao momento, exatamente 136 alunos. Na realidade, no
âmbito dos projetos Nature and History from the Youngsters’ Point of View, Defensive
Structures throughout History, Environmental Awareness, Top School Calendar Events, Voices
from the Sea, EU-Topia+, Young Entrepreneurs – Learning by Experience e Own Your Learning
2.0, os nossos alunos visitaram não só o principado do Mónaco, como também os seguintes
países: Hungria, Polónia, Alemanha, Itália, Estónia, Turquia, França, Letónia, Espanha,
República Checa, Irlanda, Finlândia, Dinamarca e Grécia. Em março e em abril, vão, ainda,
visitar a Bélgica e os Países Baixos. Inquestionavelmente, experiências inolvidáveis!

Transcrevem-se, em seguida, as opiniões dos alunos que participaram nesta LTTA na
Estónia:
“The week we spent in Estonia was an incredible week and a culturally very enriching
one. We got the chance to make new friends and the moments we spent together will always
be remembered and cherished.”
Daniela Mergulhão, 11thD
“I really enjoyed this week. It was very cool to know people from other countries and
to meet my host again. The weather was amazing! I think we learned a lot of things about the
project’s theme and about the country. I want to go there again one day!”
Maria Cardia, 11thB
“The trip to Estonia was very cool and interesting. During this week, I made some new
friends that taught me several things about their countries.”
Ester Gonçalves, 10th B

“This week was amazing! I loved it! The people were so nice and funny! The weather
was incredible! I want to repeat this experience.”
Pedro Soares, 11thC
“This trip to Estonia was one of the best trips I’ve ever made. During this week, I
learnt a lot about new cultures. I made some new friends and we had a lot of fun.”
Rui Soares, 11thB

