Escola Básica Eugénio de Castro recebe Parceiros Comenius
Dando cumprimento aos objetivos do Projeto Comenius “A virtual museum of our town”, teve lugar na
Escola Básica Eugénio de Castro, entre os dias 13 e 17 de maio, um Encontro Comenius. Nele participaram parceiros
oriundos da Roménia, Itália, Eslováquia, Letónia, República Checa e Turquia, que ficaram alojados num hotel e em
casa de famílias. A colaboração da Direção, de professores e funcionários do Agrupamento, do responsável pelo
Clube de Fado, dos alunos do Clube Europeu e de várias turmas e das famílias foram fundamentais para o êxito deste
Encontro.
No dia 14, iniciaram-se as atividades com a cerimónia de abertura. No seu decurso, o Senhor Diretor do
Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro deu as boas-vindas aos visitantes. Feita a apresentação do Agrupamento,
seguiu-se um momento musical a cargo de alunos do Clube de Fado e da disciplina de Educação Musical de uma
turma do 6.º ano.
De seguida, enquanto os professores participavam numa sessão de trabalho, os alunos jogaram jogos
tradicionais portugueses, com a colaboração do grupo disciplinar de Educação Física do 3.º Ciclo. Após o almoço,
realizaram-se visitas à Universidade, Museu Machado de Castro e Sé Velha. Ao fim da tarde, os alunos encontraram-se com as famílias no Parque Verde.
No dia 15, iniciaram-se os trabalhos com o visionamento de filmes sobre Portugal, representação de um
sketch, em inglês, e declamação de poemas, com a colaboração da disciplina de Teatro de uma turma do 7.º ano. As
atividades continuaram com uma visita a Conimbriga, que contou com a colaboração da Câmara Municipal. Na parte
da tarde, visitaram o Portugal dos Pequenitos e tiveram algum tempo livre no Parque Manuel Braga e no Parque
Verde. De seguida, o grupo assistiu a um espetáculo no Fado ao Centro.

No dia 16, realizou-se uma visita ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e, à tarde, ao Penedo da Saudade.
Finalmente, no dia 17, teve lugar a entrega dos Certificados de Participação na Escola, seguida da partida dos
parceiros.
Desta forma se encerrou mais uma etapa do Projeto Comenius – o Encontro de Parceiros Comenius em
Coimbra. Mais uma vez se viveram dias de agradável convívio e troca de experiências e saberes que muito
contribuíram para o enriquecimento cultural dos participantes, bem como para o estabelecimento de laços de
amizade.

