Encerramento do projeto Comenius – Youth Echoes – Lüneburg

O último encontro do projeto Comenius – Youth Echoes – decorreu na escola coordenadora,
em Lüneburg, na Alemanha, de 18 a 22 de maio.
A Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes esteve
representada pelas professoras Estela Vieira,
Telma Lança e Ana Gonzaga e pelos alunos
Anamaria Pop do 12ºK, Filipa Vasques do 11ºL,
Cristiana Correia do 11ºI, Duarte Nery e Miguel
Jerónimo do 11ºJ.
A escola de Lüneburg, um estabelecimento
privado, oferece, não surpreendentemente,
condições materiais de trabalho/aprendizagem,
que são o sonho tornado realidade de qualquer professor português: escola pequena, bem
enquadrada em espaços verdes, com arquitetura e design muito adequados, bem apetrechada
com equipamentos e tecnologia, com turmas de quinze alunos motivados e com altas
expectativas…
A receção às escolas parceiras contou com intervenções do diretor, de políticos locais, e de
uma deputada do Parlamento Europeu (via vídeo), que acentuaram a mais valia de projetos
deste tipo, para as escolas, as comunidades e, em última análise, para o futuro da Europa.
Precisamente com o objetivo de representar simbolicamente a(s) cultura(s) europeias, este
momento de bertura dos trabalhos contou com uma
mostra gastronómica local e europeia. Relativamente
ao programa de trabalho, o tema “Europa - desafios e
expectativas” foi desenvolvido pelos alunos,
organizados em equipas, sob a forma de desenho ou
debate de ideias, de acordo com a metodologia “Café
Europa”, tendo as conclusões sido posteriormente
expostas. Os alunos poderam ainda optar entre um
workshop de pintura ou de desporto.
Os professores procederam ao balanço das atividades do projeto já concluídas e materiais
produzidos e sua divulgação na plataforma etwinning e website, com vista à redação do
relatório final. Tiveram ainda oportunidade de assistirem a aulas, o que se revelou uma
experiência bastante interessante.
No último dia do encontro, foram apresentados os vídeos
relativos ao tema “Linguagem dos jovens” (Youth
language) e inaugurada a exposição dos trabalhos de
“Street Art”, produzidos pelas várias escolas. É de
salientar a grande qualidade dos produtos expostos,
nomeadamente do painel enviado pela nossa escola,
subordinado ao tema “Liberdade”, que mereceu uma
atenção especial por parte de todos.

O programa cultural do encontro incluiu uma visita guiada à belíssima cidade de Lüneburg e
uma curta visita à cidade de Hamburgo, onde, no bairro português, matámos saudades da
nossa gastronomia.
Para o encerramento do encontro, as famílias de acolhimento tinham preparado uma refeição,
servida na cantina da escola, que foi pretexto para o convívio entre todos.

