
«European Schools Stand Against Bullying»  

levou quatro alunos à Roménia  

    Quatro alunos portu-

gueses foram escolhidos 

para participar na mobili-

dade do Projeto Erasmus 

+ «European Schools 

Stand Against Bullying» e 

foram até à Roménia, 

acompanhados de três 

professores.  

   O projeto, cuja temá-

tica se centrava no 

Bullying, visava  alertar 

para um problema da 

nossa sociedade: as cau-

sas e os efeitos de 

Bullying.  

   Durante a semana, os 

alunos realizaram várias 

atividades sobre o 

Bullying, conhecendo a 

problemática, e como 

evitá-lo. 

   Nos primeiros dois 

dias, fizeram workshops 

e assistiram a duas au-

las. No terceiro dia, 

visitaram dois castelos, 

o do Drácula (Castelo 

Bran) e o Castelo Medi-

eval de Râşnov. No dia 

seguinte, realizaram um 

jogo cultural sobre a 

cultura e os costumes 

de cada país. E no últi-

mo dia, todos os alunos 

fizeram duas comidas 

típicas da Roménia 

(uma salada fria e briga-

deiros).   

    No primeiro dia, a atividade realizada fora da escola e 

com as famílias de acolhimento foi uma ida e visita ao 

Parlamento. No dia seguinte, os alunos foram às termas, 

para confraternizar e solidificar os laços. Na quinta-feira, 

os alunos foram ao Museu Nacional da Antipa e jantaram 

no centro comercial e, logo de seguida, foram jogar 

Bowling. 

   No último dia, depois do almoço e das aulas, foram para 

a Escola porque foi realizada uma “festa de despedida”, 

onde provaram a comida típica de cada país e dançaram 

todos juntos. Nesse mesmo dia, os alunos também rece-

beram diplomas e uma mochila. 

Achaste este 

projeto enri-

quecedor?  

   Sim, porque ficamos a 

conhecer uma outra cul-

tura, outro modo de vida 

e um povo extremamen-

te rico a nível cultural.  

Voltarias a repetir 

a experiência?  

   Sim, foi uma semana fantástica! 

Foi uma forma espectacular de au-

mentar os nossos conhecimentos 

gerais e criar laços com outras cul-

turas, utilizando o inglês e a lingua-

gem universal que é o sorriso! 

Escola Básica Dr. António Augusto Louro 

Alunos: Duarte Vargas, Duarte Casquilho, Marco Arribança (9.º B), Liliana Silvério (9.º D) 

Professores: Ana Maria Homem, Rui Amaro, Sofia Venceslau  


