PROJETO ERASMUS+, PARCERIA ESTRATÉGICA KA2,“OWN YOUR LEARNING 2.0”
No âmbito do projeto Erasmus+, KA2, “Own Your Learning 2.0”, decorreu, nos Países
Baixos, de 31 de março a 07 de abril de 2019, um encontro LTTA (Learning / Teaching /
Training Activities). Vários professores e alunos da Irlanda, Portugal, Países Baixos e Finlânda
participaram neste encontro. Seis alunas Portuguesas estiveram envolvidas nesta LTTA,
nomeadamente: Ana Lara Leitão (10º B), Tiana Lopes (10º D), Constança Xavier, Luana Lopes,
Madalena Cardia e Sara Pereira (9º B).
No primeiro dia, um tour pela escola Sint Lucas permitiu-nos ficar a conhecê-la.
Gostámos muito, por exemplo, da airosa amplitude da escadaria frontal, em madeira, no
átrio principal e, sobretudo, da luminosidade do edifício, de vários pisos, graças às amplas
janelas. Depois, assistimos a um crash course em Holandês, com o qual aprendemos diversas
palavras, expressões e frases de uso comum.
No dia seguinte, todas as escolas participantes (para além da nossa, a já referida Sint
Lucas (dos Países Baixos), Killorglin Community College (da Irlanda) e Latokartanon
peruskoulu (da Finlândia) apresentaram os trabalhos feitos anteriormente nos respetivos
países.
Na terça-feira, visitámos a capital da província North Brabant, ‘s-Hertogenbosch,
onde usufruímos de um tour por todo o seu centro histórico, assim como de uma visita à
catedral Católica Saint John’s cathedral (em Holandês, Sint-Janskathedraal). A sua
construção iniciou-se em 1220 e só se concluiu mais de 300 anos depois, em 1530. É a maior
igreja Católica do país e o seu órgão Renascentista é um dos mais importantes dos Países
Baixos. À medida que subíamos ao cimo da torre, em cada piso, foram-nos explicadas as
várias fases da evolução da catedral de Românica para Gótica. Também ficámos a conhecer
o intrincado sistema através do qual os 68 sinos da torre são tocados. Impressionante! No
topo da torre, desfrutámos de uma bela paisagem não só da cidade, como também de toda
a região. Em 1985, o Papa João Paulo II concedeu a esta catedral o título honorífico de
Basílica Menor.

De tarde, visitámos o North Brabant’s Museum (em Holandês, Noordbrabants
Museum), também conhecido como Den Bosch, que nos facultou informação variada sobre a
arte, a cultura e a história da província North Brabant.
No dia seguinte, os alunos gostaram muito de um worshop sobre Makey Makey.
Também tiveram um fashion show workshop. Todos os professores visitantes assistiram a
um curso de Photoshop, que se revelou interessante e engraçado. Depois, à tarde, em
grupos multilingues, decorreu um tour pela cidade de Eindhoven utilizando um
Whatsappgame. Foi divertido e permitiu a todos ficarem a conhecer melhor a cidade. Vimos
vários monumentos e edifícios, como, por exemplo, a Saint Catherine’s church (SintCatharinakerk, em Holandês), a Câmara Municipal, …), o estádio do PSV,… À noite, depois de
um jantar alusivo à gastronomia típica Holandesa, todos se divertiram a jogar bowling.
Num outro dia, em grupos multilingues, os alunos elaboraram uma health and well
being app relacionada com Eindhoven. No final do dia, todos, assim como 700 convidados,
assistiram a um fashion show. Desenrolou-se, com toda a pompa e circunstância, ao longo
da escadaria do átrio principal da escola. Vários alunos Holandeses deram largas à sua
imaginação criando peças e acessórios, alusivos a diversos temas, utilizando uma imensa
variedade de materiais. Dado todo o equipamento áudio/visual utilizado e também devido à
cobertura dos media, este fashion show assemelhou-se, muito, a um espetáculo profissional.
Ficámos verdadeiramente surpreendidos com todo o seu glamour! Sint Lucas é, sem dúvida,
uma escola criativa!
Numa das tardes, algumas professoras visitaram o museu Philips, o que se revelou
uma experiência fantástica, pois aprofundaram os seus conhecimentos acerca desta marca,
desde os seus primórdios até à atualidade. A empresa foi fundada em 1891, em Eindhoven,
por Gerard Philips e pelo seu pai Frederik Philips. Frederik era, já então, um conhecido
empresário e, também, um amado benfeitor, devido à sua sensibilidade para com questões
sociais, concedendo, aos seus funcionários, boas condições de trabalho e pagando justos
salários, o que, na época, não era, de modo algum, comum. Hoje em dia, a Philips é uma das
maiores companhias de electrónica de todo o mundo. Este museu é, de facto, digno de uma
visita atenta.
No dia seguinte, todos os alunos criaram uma imagem pop art (greenscreen copy and
paste) conjuntamente com os seus hosts e, assim, ficaram com um souvenir para toda a
vida! Depois, após lhes ter sido facultada informação detalhada sobre o mundialmente
famoso pintor Holandês Van Gogh, todos pintaram um Van Gogh de si mesmos, a partir de

fotografias em tamanho A3 que lhes tinham sido tiradas, dias antes, num estúdio da escola.
E, deste modo, ficaram com mais um souvenir para a vida!
Tal como em todos os encontros LTTA prévios, em grupos multilingues, os alunos
elaboraram uma eMagazine, na qual incluíram pequenos textos e fotos deste encontro
específico.
Algumas de nós viajámos até Amesterdão, onde passámos um dia muito agradável,
apreciando o bulício da cidade, passeando por várias das suas ruas, maravilhando-nos com a
imensa variedade de queijos Holandeses exibidos, de modo atrativo, nas montras (claro que
não podíamos deixar de provar vários!), … Também achámos graça aos enormes parques de
bicicletas e, por fim, mas não menos importante, adorámos as casas típicas, coloridas, altas e
estreitas ao longo de um dos canais principais da cidade, o Herengracht. Amesterdão é,
frequente e justamente, apelidada de A Veneza do Norte devido ao facto de os seus muitos
canais do século XVII abrangerem uma extensão superior a 100 kms. Em 2010, a UNESCO
declarou toda a área Património da Humanidade. Esta foi a segunda vez que visitámos a
cidade, mas, indubitavelmente, há sempre algo de novo a descobrir. Em resumo,
Amesterdão é uma cidade muito agradável e com várias especificidades, o que lhe confere
uma ambiência peculiar.
No último dia, no aeroporto, os momentos de despedida foram, como
habitualmente, muito emotivos. Afinal, esta semana tinha proporcionado a todos vivências
inesquecíveis!
Transcrevem-se, de seguida, as opiniões das nossas alunas acerca deste encontro nos
Países Baixos:

“This was one of the best experiences of my life. I loved the country and the school. I
think that being part of this project was very good, not only because I improved my skills at
English, but also because I grew up as a person.”
Constança Xavier, 9º B

“Eindhoven is an amazing city with a lot of different things. I had a wonderful
experience living as a Dutch person, trying new things and, of course, the best part of this
meeting, the school and the new people I met. In only a week, I made many new friends and
I had a lot of unforgettable moments with all of them! My host family was very nice, I could
not ask for a better one! It was definitely the best experience of my life!”

Lara Leitão, 10º B

“It was one of the best weeks of my life. I met some great people, made new and
incredible friends, visited nice places and was hosted by a lovely family that treated me
unbelievably well. It was great to get to know the school and Eindhoven. It was an amazing
experience! I loved it and I will really miss it!”
Luana Lopes, 9º B

“It was an amazing experience. I loved Eindhoven and the school. I met new people
and I made new friends. I loved my nice host and her family. They were really kind to me.”
Madalena Cardia, 9º B

“It was a very funny week. I loved the people, the school,… I loved everything. These
people will stay forever in my heart.”
Sara Lufinha, 9º B

“It was the best experience of my life! Eindhoven is such a wonderful city with new
things and a lot of creative things! I loved the school, Sint Lucas. It’s a really good school
where I met amazing friends for life! I will never forget this great experience and I also have
to thank my host family because if they hadn’t been so nice to me, I wouldn’t have felt at
home!”
Tiana Lopes, 10º D

