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ROTEIRO DE VIAGEM de ____________________________ [NOME] 

1. PROGRAMA 
Date / Time Activities  (S=Students; T=Teachers) 

Monday 24th September          

Arrivals 
Tallinn Airport 

11h45 Spain      11h55 Norway      13h05 Germany      17h05 Portugal      17h30  Netherlands   
(Transfer to Paide (Turi) 84€) 

 20h00? Check in at the hotel “Four Kings AS”   S= Go home with host family;  T= Stay at the hotel  

Tuesday 25th September        TÜRI AND  PAIDE  

8h00 
8h00 - 8h45 
9h00 - 9h30 
9h40 - 9h50 
10h00 - 11h30 
12h00 
13h00 
13h35  
16h00 - 18h00 

Get to school (S= From host family; T= Public bus at 7h55 from Paide - meeting point at class 45) 
S= First lesson at school   
Welcome event in the school assembly hall 
Break 
Tour around school houses     S= Get to know activities       T= Visiting lessons 
Visit to the town hall  
Lunch at school canteen (warm meal) 
Free time and trip to Paide (S= with host students get to Paide by 15h45;  T= bus) 
Visiting Wittenstein Time Centre in Paide - history of Estonia in a fortress tower (0€) 

 Dinner at Wittenstein (teachers and children) (0€)    S= Go home with host family (bus18h25toTuri) 

Wednesday 26th September       PÕLTSAMAA    

 
 
9h00 
 
14h30-17H30? 

(Put on casual clothes and trainers in case we go bog walking) 
Get to school  (S= From host family;  T= Public bus at 8h40 from Paide 0€) 
Trip to Põltsamaa (0€). 10h00 Visit a food and beverage company and a food museum and wine 

cellar (0€). 13h30 Lunch at a pub on our way back towards Türi (8-10€). 
Bog walking if the weather is nice with lunch (0€). 

18h00 S = Go home with host family T = Dinner at an old manor house (15€) 

Thursday 27th September        TÜRI      

 
8h55 
9h50 
10h35 
10h50 
 
11h35 
11h55 
13h00 
13h30 

Get to school  (S= at 8h00 from host family;  T= at 8h30 from Paide by public bus 7h55 0€) 
S= Classes with their hosts    T= Visit lessons 
S= Prepare for the market at the big school house    T= Project meeting or help students 
Food market at the big school house (15 minutes) 
S= Prepare the 1st FIFS at the small school house (With the help of Estonian students kids) 
T= Project meeting 
1st First International Food Sale for elementary students (15 minutes) 
S= Clean up and free time or possibility to visit lessons     T= Project meeting 
Lunch at school  
S= Marzipan workshop at school. Host students take Erasmus kids to the Broadcast Museum. 
T= Go to the marzipan factory. 14h30 Tour in the marzipan factory. 15h00 Visit to the Broadcast 

Museum (??€) in Türi to make the news about the visit to Estonia and/or about the products 
we sold. A very short commercial etc. Each country prepares a piece of news. 

16h30 S = Free time and go home with host T = Bowling and Dinner at restaurant “” (15€) 

Friday 28th September               TALLINN    

 
9h19 
11h00 
15h00 

Get to school (S= From host family;  T= Public bus at 8h40 from Paide 0€) 
Train to Tallinn (5,70€) 
A guided day in Tallinn, includes lunch (0€) 
Free time in Tallinn (There are several trains back to Türi)  

  S = Go home with host family   T = Dinner at restaurant “” (15€) 

Saturday 29th September                 

 
19h00 

S = Spend a day with families T= Trip to Pärnu (0€) and lunch (0€) 
Bye-Bye party in the Youth Centre with diplomas (food provided by families) 

Sunday 30th September      

Departures Airport 6h10 Germany    11h00 Norway    11h15 The Netherlands    17h25 Spain    18h00 Portugal 

(*) Remember the weather and the clothes! https://www.accuweather.com/pt/ee/turi/128458/weather-forecast/128458 

http://aepoiares.ccems.pt/course/view.php?id=209
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2. O VIAJANTE 

  Participantes Professores 
Alcino Simões – Matemática   
António Amado – Direção 

 

Alunos  

Dulce Travassos, 10ºA 
J. Guilherme Santos, 10ºA 

Isabelly Rojas, 10ºA 
Rita Ferreira, 10ºA 

  Mapa 

 

De VN Poiares a Turi, a 

distância por estradas é 
3996Km. 
Se a viagem fosse de carro sem 

parar, e sem azar, demoraria 
mais de 43 horas. 

 
Mas a nossa viagem será de 
avião! 

Será muito mais confortável!…  
4000Km por estrada 

  Viagem  24/09/2018  Segunda-Feira 

  03H30  V. N. Poiares 220Km [Autocarro]  Lisboa   
  07h30 Lisboa  [Lufthansa]  Frankfurt 11h30    

  13h50 Frankfurt  [Lufthansa]  Tallinn 17h05 
  100Km [Autocarro] Turi 20H30? 

FUSO HORÁRIO:    Portugal 20h00 = 22h00 Espanha 

 30/09/2018 Domingo    

   10H30(?) Paide 10Km [Autocarro] Turi 100Km Tallinn 
   18h00 Tallinn [Lufthansa]  Frankfurt 19h25   

   21h10 Frankfurt [Lufthansa]  Lisboa 23h10  
                      220Km [Autocarro]  V. N. Poiares 02H00(?) 

  Alojamento  Alunos Casas de alunos; Professores Hotel Four Kings AS  

  Seguro  De Viagem e Estadia - Travel Plus Apólice Nº 02.1038.60 

  Aprovação  Aprovação do Projeto Food Connects Europe 2017/20 pelo Programa 

Erasmus+ da União Europeia. 
 Financiamento da Agência Nacional Portuguesa Erasmus+. 
 Preparação pela equipa do projeto de maio a setembro 2018. 

 Autorizada pelos encarregados de educação a 15mai2017. 
 Esclarecimento em reunião com alunos e pais em mai e set 2018. 
 Autorização pela Direção __mai2018. 
 Aprovação do Conselho Pedagógico a 23mai2018. 

 Autorização pela DGEstE__set2018. 
 Autorização de Saída de Menor de Território Nacional, exigida pelo 

SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) em set2018. 
 Informação ao Ministério das Negócios Estrangeiros a set2018. 
 Preparação de viagem em reunião dos participantes em 7set2018. 

  Documentos  Cartão de Cidadão e respetiva fotocópia; 
 Cartão Europeu de Seguro de Doença (a tratar numa Loja do 

Cidadão ou na Segurança Social) 

 Cartão de Estudante  
 Autorização de Saída do país do SEF [Prof. Alcino Simões] 

  Financeiro  Grátis para os participantes (700€/pessoa  Erasmus+). 

 Os alunos podem levar até 50€ para pequenos gastos. 
 O nosso maravilhoso cartão MultiBanco pode funcionar diferente lá 

(não grátis ou não universal). 
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  Clima Selecionar a roupa de acordo com a previsão atmosférica. 
(www.tempo.pt ou www.accuweather.com/pt/ee/turi/128458/weather-forecast/128458) 

  Levar  Transporte apenas o indispensável: escova e pasta de dentes, 
escova de cabelo, roupa quente, roupa interior, impermeável fino, 
saco fino, calçado confortável, boné, um jogo. 

 Não levar líquidos (bebidas, perfumes,…) comprar numa loja do 
aeroporto da UE, depois do portal de embarque ou a bordo do avião. 

 Acrescente alguma comida (bolachas, sandes,…) na bagagem de 
mão, suficiente para o almoço (e talvez lanche) do dia da partida. 

 Selecione objetos pequenos e pouco pesados/volumosos. 
 Na bagagem de mão, pôr todos os objetos (carteira, pastas,…). 
 Verifique na sua lista se leva tudo (dinheiro, cartões, …). 

 Organize as suas coisas dentro da mala (não apenas a sua mãe!). 

  Bagagem   Bagagem de Mão: mala até 8kg e com as dimensões máximas de 
55cmx40cmx20cm, 

incluindo pegas e rodas. Nos 
voos mais cheios a mala de 

cabine poderá ir no porão. 
 Mala de porão: malas / 

volumes até 23 kg. O 

excesso de peso tem um 
custo adicional. Dimensão 

máxima de 158 cm = altura 
+ comprimento + largura. As bagagens devem estar identificadas 
com o nome, morada e telefone do passageiro e devidamente 

fechadas, para garantir um transporte seguro.  
 Check-in (Verificar no site da companhia aérea). O check-in online 

pode ser obrigatório, através da página web da companhia aérea e 
imprimir em A4, previamente, o seu talão de embarque (disponível 
desde 7 dias até 2 horas antes da hora de saída do voo).  

  Segurança de 
aeroporto 

 No posto de controlo para embarque  Despir o casaco e retirar de 

dentro dos bolsos e da bagagem: líquidos; objetos com metal (dinheiro, 

relógio, cintos,…); telemóvel, dispositivo eletrónico, computador portátil ou 

aparelho elétrico. Os objetos serão colocados numa bandeja e o passageio 

será rastreado num pórtico e, se necessário, por revista manual. 
 Medicamentos  no caso de consumo durante a viagem, podem ser 

transportados na bagagem de mão, sem limitação da quantidade de líquidos 

e sem necessidade de colocação em saco de plástico específico, devendo 

estes medicamentos serem acompanhados por um atestado ou declaração 

médica. 

 Líquidos  permitido levar pequenas quantidades: em recipientes 

individuais com uma capacidade máxima de 100 mililitros cada e sem 

exceder no total 1 litro. Os recipientes com líquidos deverão ser 

embalados dentro de um saco de plástico transparente de fecho e abertura 

fácil, com dimensão de 19 cm x 20 cm (exemplo, saco de congelar com 

fecho de correr). Exemplos de líquidos: água; bebidas, exceto latas; sopas; 

xaropes; perfumes; cremes; sprays; gel; recipientes pressurizados, 

incluindo espuma de barbear, outras espumas e desodorizantes; pastas, 

incluindo a de dentes, misturas líquidas-sólidas, rímel, ou outro com 

consistência semelhante. 
 Bagagem proibida  armas, dispositivos neutralizantes, ferramentas, 

instrumentos contundentes, explosivos, líquidos, aerossóis e géis, objetos 

pontiagudos ou cortantes (exemplos, tesouras, corta-unhas, limas, 

canivetes) - podem ser levadas lâminas de barbear descartáveis quando 

cobertas pela proteção da lâmina; objetos frágeis; documentos 

profissionais, académicos ou de identificação; objetos valiosos (como 

dinheiro, joalharia, óculos, computadores, telemóveis). 

Bagagem de Porão             Bagagem 

8 Kg 

40cm 

55cm 

20cm 

  

 

  23Kg 

http://www.tempo.pt/
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 Utilização proibida durante o voo  cigarros eletrónicos; walkie-talkies; 

rádios portáteis; brinquedos com controlo remoto; equipamento para 

computador “wireless”; equipamentos stereo, incluindo rádios de bolso 

(AM/FM); recetores portáteis de TV; dispositivos Bluetooth. 

[Procurar informações atualizadas junto da companhia de aviação] 

  Conselhos  Digitalizar os documentos de identificação e enviá-los para o seu 
próprio email (como precaução em caso de roubo ou extravio dos 
documentos). 

 Em situação de emergência, contacte o Gabinete de Emergência 
Consular  

 Entregue a familiares os contatos do hotel, do responsável e de 
alguns colegas, bem como cópia do Cartão do Cidadão (verifique se 
o mesmo se encontra válido). 

 Transporte sempre consigo a receita médica dos medicamentos que 
esteja a tomar. Lembre-se que existem substâncias legalmente 

permitidas em Portugal que são ilegais noutros países. 
 Informe-se sobre acordos de assistência médica com o país de 

destino; 
 Efetue o seu registo de viagem no Registo ao Viajante: gec@mne.pt. 
 Em Estónia: 

- Regime de entrada e estada: cartão de cidadão. 
- Condições de segurança: Boas.  

- Cuidados de saúde: boa qualidade. 
 Tenha sempre presente que as suas atitudes poderão 

beneficiar ou prejudicar a imagem de Portugal. 
[Adaptado de comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal] 

  Regras de 
comporta-

mento 

Assuma um comportamento sempre correto:  
 Procure ser simpático e prestativo; 

 Mantenha-se com o seu grupo em todos os momentos. 
 Cumpra as ordens dos professores. 
 Cumpra os horários (chegue um pouco antes, se possível). 

 Comporte-se de forma cívica no hotel, avião e locais a visitar. 
 Aloje-se unicamente no quarto que lhe foi atribuído; 

 Não cause prejuízos ou danos. 
 Deixe os espaços e mobiliários tal como os encontrou; 
 Não atire objetos, pois podem causar prejuízo ou poluição; 

 Não perturbe o sono ou descanso dos outros; 
 Não consuma substâncias prejudiciais (álcool, tabaco, …); 

 Não vandalize, roube ou ofenda; 
 Lembre-se que deverá assumir a despesa por qualquer dano ou 

outro custo acessório causado por si ou num grupo em que esteja 

envolvido. 
Nota: A violação de qualquer uma destas regras pode ser punida por 

uma autoridade local ou pelo professor responsável, podendo ser 
obrigado a retorno a casa pago por si, bem como incorrer em 
processo disciplinar na escola. 
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3. O Intercâmbio  
      Esta viagem pretende oferecer uma experiência educacional, segura e agradável. 
      Será uma oportunidade para fazer novos amigos, contemplar espaços e instalações, 
degustar novos sabores, apreciar outras culturas e, claro, desafiar-se em todas as 

atividades oferecidas! 

  Data 24 a 30 setembro 2018 (2ªf a Domingo) 

  Local Estónia > Turi  (da região Järvamaada) 

  Descrição  Deslocação de 4 alunos e 2 professores para trabalhar tópicos atuais 
relacionados com os alimentos, juntamente com alunos daquela 

escola e alunos e professores das escolas parceiras do projeto. 
 As atividades foram preparadas pela coordenadora desta escola. 

 O Intercâmbio inclui atividades relacionadas com os alimentos e 
visitas a lugares e monumentos da região.  

 Os participantes poderão vivenciar todo o ambiente cultural de uma 

escola espanhola e disfrutar da cultura e dos espaços deste país. 

  Tarefas  Participar nas atividades apontadas no programa. 
 Registar com fotografias e textos.  

 Preencher a Ficha de Avaliação do Intercâmbio. 
 Elaborar relatório individual até 8out2018. 

 Auxiliar na elaboração da notícia deste Encontro – 8out2018. 
 Comunicar a experiência a familiares, amigos e colegas. 

 

4. A Estónia 

  Geografia 

Capital: Tallinn (398.434 pessoas)   Bandeira: 

Outras Cidades: Tartu (universidades - 101 140 habitantes), Narva 

(indústria - 68 117 pessoas), Pärnu (turismo- 45 040 pessoas).  

Regiões: O país está dividido em 15 condados, 205 municipalidades 
rurais e 42 cidades.   

População: 1 266 375 (2013). estonianos (62%), russos (30%), ucranianos (3%), bielo-
russos (1,8%), finlandeses (1,1%) e outros (2,1%) 

Área: 45000 km2; 

Densidade populacional: 31 hab/km2 (2016) 

Esperança de vida ao nascer: 77,7anos(2017) 

Sistema Político: 

Republica Parlamentarista 

Chefe de Estado: Kersti 

Kaljulaid; Primeiro-
Ministro: Jüri Ratas. 

Moeda: Euro (coroa até 

31dez2010). 

Dia Nacional: 24 de 
fevereiro  

Fronteiras: Rússia e 
Letónia. 

Território: ilhas, lagos, 

planícies.  

Altitude: Ponto mais alto, 
Munamagi [317m].        

Clima: oceânico e o 
continental. Verões 
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quentes e Invernos não excessivamente frios. A temperatura média máxima no verão é de 

cerca de 21°C (Julho) e de –14°C (Janeiro) no Inverno. Ocasionalmente as temperaturas 
podem subir no verão aos 30°C e no Inverno o termómetro descer aos 23°C negativos. 

IDH: 0,871 (Pnud 2017) - índice de desenvolvimento humano muito elevado. 

Rios: Narva, Emajõgi, Pärnu, Pirita, Ahja e Võhandu.  

Gastronomia: sauerkraut – chucrute (conserva de repolho fermentado); Marineeritud 
angerjas (enguia marinada), Keel hernestega (língua como aperitivo), Sult (carne de porco 

cozida em geleia), SeaLiha (Porco), Verivorst (morcela), Mulgikapsad (chucrute com carne de 
porco e batatas cozidas), silgusoust (arenque), Karask (bolo), Kali (bebida alcoólica doce, 
feita de pão preto ou centeio), Vanna Tallinn – (licor de Ervas), Viru Valge ou Saaremaa 

(Vodcas regionais). 

  Língua 

Língua oficial: Estoniano (68% da população); russo (25,6%), ucraniano (2,1%) e finlandês 

(0,9%). 
Bom dia = Tere hommikust; Boa tarde = Tere pärastlõuna; Olá = Tere tere; 
Boa noite = Tere õhtul; Obrigada = Aitäh; Por favor = Palun; Desculpa = Vabandust; Até 

já = Siiani;   Adeus = Hüvasti;  
Posso ir á casa de banho? = Kas ma saan vannituppa minna?; 
Posso ir para o quarto? = Kas ma saan magama minna?; 

Posso ir dormir? = Kas ma saan magada minna? 

  História 

Primeiros povos que habitaram: os estios (nômades de origem fínica) No século XIII, a Igreja 

Católica organizou, por meio do rei Valdemar II da Dinamarca, uma cruzada para cristianizar 
as tribos pagãs do mar Báltico; 1248- Tallinn adotou um governo autônomo; entrada na Liga 
Hanseática; 1343- Revolta da Noite de São Jorge (renunciaram ao cristianismo e lutaram 

contra a servidão); A Ordem Teutônica acabou com a revolta dois anos depois e comprou o 
território à Dinamarca; Esteve no domínio de dinamarqueses, ordens católicas, suecos, 
alemães e russos. Obteve a independência em 1918, mas subjugada pelos soviéticos e 

apenas retomada em 20 de agosto 1992. 

  Economia 

Os principais produtos agrícolas são: batata, vegetais, peixe e leite. Quanto aos setores da 

indústria estoniana, que cresceu 8% em 2006, os principais são os de engenharia, 
eletrônica, madeira e derivados, têxtil, tecnologia da informação e telecomunicações.[55] 

Agricultura:    Indústria:     Comércio:     Serviços:  

PIB (Produto Interno Bruto): US$ 30,82 bilhões (2018) PIB per Capita: US$ 23.610 (2018) 
(40º lugar). 

Organizações que participa: FMI, Banco Mundial, OMC, ONU, OTAN e União Europeia. 

  Cultura 

Música: A cítara é o instrumento musical mais popular, enquanto que a canção-runo é a 
típica música tradicional nacional. Clássica Arvo Pärt; Banda rock Vanilla Ninja, 

Desporto nacional:          Símbolos nacionais:  

Religião: cristianismo (cerca de 65% da população); Uma pesquisa do Instituto Gallup, de 
2009, indica que os estonianos são o povo menos religioso do mundo. Apenas 16% da 

população considera que a religião desempenha um papel importante em suas vidas. 

Turístico em Tallinn: Centro Histórico (Patrimônio Mundial UNESCO); Muralhas e torres; 
Parque de Kadriorg; Jardim Botânico; Zoológico; Praça Maior; Igreja de São Nicolau; Torre 

de Margarita, a Gorda (Fonte: www.suapesquisa.com/paises/estonia/) 

  Natureza 

Áreas de florestas intocadas no território estoniano, este é o habitat de vários linces 

europeus, javalis selvagens, ursos pardos, lobos e alces, dentre outros animais. Sua 
população de aves inclui a águia-real e a cegonha-branca.  

Ave Nacional:     Planta Nacional:    Flor Nacional: Bachelor’s Button Centaureag         
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5. O PROJETO FOOD CONNECTS EUROPE 

A nossa escola desenvolve o projeto Food 

Connects Europe 2017/20, aprovado pelo 

programa Erasmus+ da União Europeia, 

uma parceria entre as escolas parceiras:  
 (coordenadora) Mörike-Realschule – 

Heilbronn – Germany;  
 Türi Põhikool - Türi Järvamaa – Estonia;  

 Lentiz Dalton Mavo – Naaldwijk – 

Netherlands;  
 Leikanger ungdomsskule – Leikanger – 

Norway;  

 Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Poiares – Vila Nova de Poiares – Portugal;  
 Fundacion Noruega Costa Blanca – 

L'Alfaz del Pi – Spain. 

 Atividades: Comunicação em inglês, 

comunicação na web, pesquisas, 

elaboração de cartões de natal, 

comparação de preços de produtos, 

fotografia de alimentos, confeção de 

alimentos, criação de mini-negócios, 

venda de alimentos, viagens 

internacionais.  

 Resumo: Projeto com atividades curriculares transversais sobre o tópico dos alimentos. O 

cultivo, a preparação e o consumo de alimentos é uma herança cultural de todos os povos, 

evidenciando as suas diferenças e semelhanças.  

  O projeto pretende envolver toda a comunidade escolar e atingir diversos objetivos: 

1. Conhecer oportunidades de emprego;    

2. Desenvolver o empreendedorismo;  

3. Reduzir as lacunas sociais / integração;  

4. Valorizar a Europa como um mercado partilhado. 

E ainda: aprender sobre outras áreas da Europa; aprender a traduzir as ideias em ação; ser criativo e 

inovador; aprender sobre os empregos relacionados com a alimentação; desenvolver competências sociais; 

incentivar a aprendizagem de línguas estrangeiras, nomeadamente o inglês; apoiar o desenvolvimento de 

iniciativas inovadoras baseadas nas TIC; cooperar com empresas locais/regionais e associações; cooperar e 

trabalhar em equipa de alunos de diferentes países europeus. 

A seleção dos professores e dos alunos para participar num encontro internacional obedece a 

critérios, entre os quais, a participação nas atividades do projeto, bom comportamento e poucas 

oportunidades. 

 

6. E AINDA … 

 Outro Material  Telemóvel e carregador, máquina fotográfica, pen, caneta, bloco de notas, 

… 
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7. CONTACTOS 
Telefonar para Portugal  00351 ou +351 ; Telefonar para Estónia  00372 ou +372 

Portuguese 

Erasmus student 

Details Host student Details 

Dulce Travassos 

dulce.2003.mariana@gma

il.com (+351)912696048 

Dulce Travassos  

(+351) 917662316  

dulcetravassos@gmail.com 

Eliise Leesmaa 

leesmaaelise@g

mail.com 

Mother: 

ylle.leesmaa@gmail.com 

+372 5185110 

Guilherme Santos 

mail.guilhermesantos@g

mail.com (+351) does not 

have 

Pedro Santos  

(+351)919374595  

mail.pedrocsantos@gmail.co

m 

Mirko Martjak Mother: 

maigimartjak@tyripk.ee 

+372 56490737 

Isabelly Rojas  

Minarojas317@gmail.com 

(+351) 910350693 

Alzenir Almeida  

(+351)915895313 

almeidas.vendas@gmail.com 

Mia Jasson 

 

Mother:reginanommik@h

otmail.com 

+37253034649 

Rita Ferreira 

ritaalvesferreira548@gma

il.com (+351)912749084 

Luís Ferreira   

(+351)962443086  

luis71mafer@gmail.com 

Mia Jasson Mother:reginanommik@h

otmail.com 

+37253034649 
 

  Professores 

Participantes 

Alcino Simões - 913 210 074 - alcinosimoes@yahoo.com 

António Amado – 914 590 560 - aafamado@gmail.com 

  Escola Escola E.B. 2,3/S Dr. Daniel de Matos - 239 429 410 

  Escola 

Parceira 

Türi Põhikool” com morada em (Wiedemanni 3 - Türi 72213 Järvamaa) 

  Agência de 

Viagens 

Caravela Tur Coimbra Rua Dr.Paulo Quintela, 190-B, 3030-393Coimbra 

239404777    coimbra@caravelatur.pt 

  Seguro Travel Plus (Caravela Tur Coimbra) – 217 225 593  (24h/dia) 

  Voo Lufthansa 

  Alojamento Four Kings AS Hotel - Morada: Pärnu 6, Paide, Estônia | Informações e 

reservas +372 385 0882 | neli.kuningat@neti.ee   Estónia 

  Ministérios Ministério dos Negócios Estrangeiros - Gabinete Emergência Consular  

+351 961 706 472 /  +351 217 929 714 / 707 202 000 ou gec@mne.pt  

Ministério da Educação – DGEstE - ________________ 

  Emergência 112 - Número de Emergência Europeu  

Polícia: Telefone geral 110 – Policia em Tallinn: Parnu mnt 11, Tel. 612 4205 

Farmácias: Turi - Tallinna 4, Türi, 72211 Järva maakond, 9h30-18h00 

Primeiros Socorros: 00372 6971145 (serviço disponível em inglês) 

Hospital Central (Tallinn): 00372 602 7025 - www.keskhaigla.ee 

Consulado Português: Não existe. Representação diplomática portuguesa 

permanente em Helsinquia (Finlandia): Unioninkatu 22, FI-00130 HELSINKI 

Finland  +(358) 9 68 24 3718; +(358) 9 68 24 370 helsinquia@mne.pt 

 

8. ANOTAÇÕES (Registar para não esquecer, para refletir, porque é importante, … Registar porque sim!) 

Dia da União Europeia = 9 de maio;  Dia do Conselho Europeu = 5 de maio 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. TPC  (O que fazer depois de chegar a casa…) 

1= Partilha Distribuir e receber as fotos recolhidas na viagem;  

2= Avaliação Preencher ficha. 

3= Relato Reflexão escrita. 
 

http://aepoiares.ccems.pt/course/view.php?id=209

