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Relatório Final 

Alunos e Professores estiveram presentes de 24 a 30 de setembro de 2018 num encontro na Estónia. Este 

encontro foi realizado no âmbito do projeto Erasmus+ “Food Connects Europe” onde estiveram presentes 

representantes de escolas de seis países diferentes: Portugal, Espanha, Noruega, Alemanha, Holanda e Estónia. 

Tal como a nossa escola também os outros presentes se fizeram representar por alunos e professores. 

Os alunos ficaram hospedados em casa de encarregados de educação dos alunos locais e os professores 

num hotel situado numa localidade próxima, chamada Paide. 

Fomos recebidos no primeiro dia na escola Turi Pohikool pela coordenadora do projeto da Estónia e pelo 

seu diretor. Após uma pequena reunião tivemos a oportunidade de conhecer a escola e assistir a algumas aulas 

tendo depois sido recebidos na Câmara Municipal de Turi. 

Relativamente ao aspeto físico da escola saliento o facto de não ter qualquer tipo de vedação, da existência 

de grandes corredores internos onde os alunos se recreavam durante os intervalos pois, durante o inverno, não 

existem condições para os alunos poderem sair para o exterior. Um aspeto que achei muito positivo é a 

possibilidade que cada professor poder ter a sua própria sala.  

Destaco três atividades: a feira que os alunos realizaram para venda de produtos típicos de cada país, a 

presença na televisão local onde os alunos de cada país tiveram a oportunidade de falar um pouco das experiências 

que estavam a viver e ainda a visita a uma fabrica de produtos alimentares.  

A visita a Talin foi também um momento alto pois tivemos a oportunidade de tomar contacto com uma 

cidade que representa na história da humanidade um ponto de passagem de muitos povos apesar, de a Estónia, ser 

um país bastante recente. 

Finalmente, ficará para sempre na nossa memória a festa de despedida organizada pelos pais que acolheram 

os nossos alunos. Momento de convívio e confraternização em que tivemos a oportunidade de conhecer e 

experimentar algumas das danças caraterísticas daquele país. 

Concluindo, o balanço final foi muito positivo tendo em conta o que se pretende com este tipo de projetos: 

a partilha de experiências, o contacto com usos e costumes de povos com culturas diferentes da nossa. Os nossos 

objetivos foram cumpridos tendo os nossos alunos tido um comportamento irrepreensível. Para muitos foi também 

a primeira vez que andaram de avião e também, para a sua maioria, foi a única oportunidade que tiveram para 

conhecer a Estónia. O contacto presencial com outras culturas, com outros povos tornam-nos sempres mais ricos 

e tenho a certeza que os nossos alunos jamais esquecerão os momentos e experiências que viveram. 

Foi sem dúvida uma semana de partilha onde se criaram amizades que irão durar ao longo das nossas vidas. 

Uma palavra de agradecimento para o coordenador do Projeto Eramus+, Alcino Simões, pelo seu empenho, 

dedicação e pela sua preocupação constante para que tudo corresse pelo melhor.  

        O professor 

       António Amado Ferreira 
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