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Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente

Erasmus+ "Varied cultures, common root"
Após um ano e meio de interregno, devido à pandemia, foi com muito prazer que o nosso Agrupamento recebeu,
entre os dias 25 e 29 de outubro, o 2.º encontro internacional com intercâmbio de alunos deste projeto. Estiveram
presentes 21 alunos e 7 professores da Bélgica (Institut Technique Horticole de la Communauté Française, Gembloux),
da Itália (I.I.S. Leonardo, Giarre, Sicília) e da Turquia (Zeytinburnu KIZ AIHL, Istambul), para dar seguimento às
atividades previstas no projeto, sob a temática "Chances and Challenges for Europe" - Creativity and ‘cultural
intelligence’. A semana decorreu de acordo com as melhores perspetivas, incluindo as relativas à segurança
sanitária, e acreditamos que os nossos parceiros saíram de Albufeira com uma imagem muito positiva do
Agrupamento, da cidade e da região.
A organização das atividades e das visitas culturais foi feita tendo em mente a própria génese do projeto,
evidenciando as nossas raízes, culturais e sociais, e em que pontos elas tocam nas raízes dos países parceiros.
Quanto às oficinas de trabalho com os alunos, elas permitiram uma reflexão e o desenvolvimento do seu
conhecimento em tópicos tão variados como o são a diversidade cultural e a globalização, a tolerância religiosa ou
os efeitos da migração de pessoas na Europa dos nossos dias. Nestas oficinas, os alunos estrangeiros trabalharam
lado a lado com alguns dos nossos alunos (das turmas do 10.ºB e do 10.ºD), sob a orientação da Profª. Paula Espírito
Santo e com a coordenação do Prof. Luís Miranda, tendo igualmente participado nas visitas culturais.

Depois da sessão de boas-vindas, na presença da
diretora e do subdiretor do Agrupamento, na
biblioteca da ESA, e depois de uma breve visita aos
espaços da escola, o primeiro dia teve início com a
apresentação de alguns trabalhos pelos alunos
estrangeiros, nomeadamente o seu olhar muito
pessoal sobre o nosso país, onde não faltaram
referências aos pastéis de nata, ao vinho do Porto e
ao Cristiano Ronaldo... ;) A meio da manhã foi
servido um lanche pelos alunos do 1.º TRB, sob a
orientação do Prof. Jorge Miguel, que também
fizeram o serviço nos almoços na cantina.

1.º dia



Ainda no primeiro dia, o
grupo foi recebido numa

sessão de boas-vindas  no
salão nobre da Câmara
Municipal, na presença

do Sr. presidente da
edilidade, Dr. José Carlos

Rolo, que os agraciou com
algumas ofertas

representativas da
cidade.

Visita guiada por Jorge Correia ao castelo de Silves
e ao museu arqueológico da mesma cidade, numa
oferta da câmara municipal de Silves, para dar a
conhecer as raízes mouras da nossa região.

2.º dia

Visita guiada ao Moinho do Leitão, seguida de uma tarde muito bem passada no Centro Educativo do Cerro do Ouro,
com a organização, pelas técnicas presentes, de uma oficina de fabrico de pão, durante a qual os alunos puderam
meter "as mãos na massa", e outra de empreita de palma, terminando com um lanche e a visita às instalações.

3.º dia

O 3.º dia iniciou-se com um passeio de barco para observação de golfinhos e da costa, numa gentil oferta da
empresa AlgarExperience. Depois do almoço, tiveram lugar alguns jogos tradicionais, orientados pelos professores
Ricardo Bila e Sónia Palma e os alunos do 3.º TD2, enquanto decorria a reunião dos coordenadores do projeto. O dia
terminou com um passeio por algumas zonas da cidade para dar a conhecer alguns dos seus pontos de interesse.



4.º dia

No 4.º dia, as visitas culturais incidiram
na Igreja de S. Lourenço, um dos maiores
tesouros artísticos do Algarve e um
exemplar máximo da utilização do
azulejo; no teatro Lethes, espaço feito à
semelhança do S. Carlos, de Lisboa e do
“À La Scalla”, de Milão; e museu
municipal de Faro, onde podem ser
observados vestígios das raízes romanas
da cidade e da região.

O dia terminou com a presença de todos no jantar formal do projeto, que decorreu no hotel Paladim Alagoa Mar,
onde os nossos parceiros estavam instalados, que se converteu em mais um momento de convívio entre professores
e alunos de todas as escolas parceiras. O repasto terminou com a entrega de ofertas pelos nossos amigos de fora...

5.º dia

O último dia foi preenchido com alguns trabalhos de grupo dos alunos envolvidos, durante
os quais foi criado, por exemplo, um Padlet relativo à importância da tolerância religiosa e
um E-book com o resultado das pesquisas feitas sobre conceitos tão diversos como o são a
migração, os refugiados, o asilo, a integração e a inclusão, entre muitos outros. Antes da
despedida, todos receberam o seu certificado de participação no encontro.

Um agradecimento final ao contributo para o bem do projeto dos professores Paula Espírito Santo, Ana Cristina Oliveira, Jorge
Miguel, Armindo Martins, Sónia Alves, Sofia Almeida, Paulo Meira, Domingos Quádrio, Ricardo Bila, Sónia Palma, e à D. Lurdes
Máximo.


