
Alunos portugueses enfrentam novos desafios 
em Aydin na Turquia 

 

  

Uma vez mais a nossa escola proporcionou, a 
quatro alunos portugueses, uma experiencia educativa 
numa escola de outro país europeu, neste caso na 
Turquia. A delegação portuguesa, composta por 4 alunos 
acompanhados por 3 professores deslocou-se à escola 
Ozel Ege Atabey Ortaokulu, na cidade de Aydin, de 9 a 
13 de Dezembro de 2019, no âmbito do projeto “Occupy 
the Future”, ao abrigo do programa Erasmus+, 
Cooperação para a Inovação e Boas Práticas Ensino 
Escolar, que subsidia as despesas recorrentes desta 
deslocação. Os participantes foram escolhidos pelo seu 
mérito próprio relacionado com o grau de envolvimento e 
qualidade da participação nas atividades propostas no 
âmbito do projeto. 

 
Os alunos portugueses participaram, conjuntamente com os seus colegas da Turquia, da Grécia e da 

Lituânia, em oficinas de formação destinadas ao contacto e à experimentação de uma das profissões do futuro: o 
analista de dados. Durante esta semana todos os alunos participantes, organizados em 4 grupos com alunos 
dos quatro países envolvidos, participaram em oficinas de formação onde escolheram os 4 temas a trabalhar, 
conceberam um inquérito, aplicaram o inquérito junto dos outros alunos da escola Turca, compilaram e 
analisaram os dados recolhidos usando uma aplicação profissional (SPSS) e apresentaram os resultados em 
formato digital numa sessão pública, no último dia de atividades, antes da cerimónia de encerramento. Este 
trabalho dos alunos realizou-se ao longo da semana com sessões de trabalho repartidas por 3 dias. 

No primeiro dia de atividades, todos os participantes tiveram oportunidade de se apresentarem e 
apresentar a sua escola e a sua região aos outros colegas participantes e a outros alunos e professores da 

escola Turca. O coordenador do projeto dirigiu a 
cerimónia de abertura e fez a apresentação formal do 
projeto. Foi realizada uma visita às instalações 
escolares, uma escola muito agradável, com um 
excelente anfiteatro, salas específicas bem 
equipadas, boas instalações desportivas, refeitório e 
até piscina interior. Neste 1º dia, bem como no 3º dia 
de actividades, todos os participantes tiveram a 
oportunidade de assistir a aulas de disciplinas à sua 
escolha. 

Os alunos ficaram alojados em casas das 
famílias de colegas turcos, famílias de acolhimento, e 
foram acompanhados por estes seus colegas em 
todas as atividades semanais, incluindo assistir a 

atividades letivas normais. As famílias turcas foram muito simpáticas, hospitaleiras e proporcionaram aos nossos 
alunos momentos de lazer visitando locais de interesse na cidade de Aydin. 

Num dos dias realizou-se uma visita de estudo de elevado interesse cultural à vila de Sirince, e à antiga 
cidade romana de Ephesus, um local fantástico declarado património mundial pela Unesco, incluindo o local 
onde se pensa ter vivido e morrido a Virgem Maria. 

Os 4 alunos portugueses tiveram a oportunidade 
de conhecer uma outra cultura, outro modo de vida e 
um povo e um país extremamente rico a nível histórico 
e cultural. Todos viveram a semana com enorme 
entusiasmo e todos afirmam que foi uma semana 
fantástica, que foi uma forma espetacular de aumentar 
a cultura geral e de criar laços com outras pessoas de 
outras culturas, utilizando o inglês, a boa disposição e 
muita vontade de ter novas experiencias. 

Durante a semana os professores realizaram 
várias sessões de trabalho para monitorização do 
trabalho dos alunos e para a organização das futuras 



atividades do projeto. Também foi efetuada a votação final para a seleção do Logotipo do Projeto, tendo sido o 
mais votado de entre os 12 trabalhos finalistas, (3 de cada país), e por isso escolhido, um logotipo de um aluno 
turco. 

Na opinião dos professores acompanhantes, os alunos portugueses destacaram-se pela sua simpatia, pelo 
seu empenho e pela sua excelente capacidade de integração, comunicação e espírito de iniciativa. 

Durante o resto do ano letivo serão desenvolvidas atividades do projeto na escola, que irão servir também 
para a seleção dos alunos para as próximas mobilidades em escolas noutros países da europa. 


