
Atividades com os parceiros europeus no 

âmbito do Projeto Erasmus+ “OTF – Occupy 

The Future” 

- Semana de 24 a 28 de janeiro - 

 

A Escola Dr. António Augusto Louro recebeu, mais uma vez, na semana de 24 a 28 de 
janeiro deste ano, o grupo de parceiros europeus, no âmbito do Projeto “Occupy The Future”, que 
visa informar e sensibilizar alunos, família e toda a comunidade envolvente para as profissões do 
futuro, cabendo explorar em Portugal a atividade dos influenciadores das redes sociais. 

Desde setembro de 2019 que alunos portugueses, de diversas turmas e ciclos, se juntaram 

aos professores Ana Isabel Boto, Maria José Rosmaninho, e Rui Amaro, para trabalharem os 

temas deste projeto, este ano a professora Elizabete Saragoça e o professor Álvaro Santos 

também estão a dinamizar atividades. Este projeto, que conta com a participação de 4 países: 

Portugal, Turquia, Grécia e Lituânia, visa sensibilizar toda a sociedade, em particular os alunos, 

para a necessidade de nos prepararmos para o futuro e obtermos formação em diversas áreas 

profissionais, a maioria ligada à inovação tecnológica e às tecnologias digitais.  

É de salientar que antes desta semana de 

intercâmbio já tinham ocorrido outras duas. Uma na 

Turquia em dezembro de 2019 e a outra no 

passado mês de dezembro em Salónica, na 

Grécia. Em ambas as situações 4 alunos 

portugueses tiveram a oportunidade de viver uma 

experiencia diferente, e de enriquecer os seus 

conhecimentos e fortalecer o sentimento de 

pertença a uma europa cada vez mais ampla, 

plural e multicultural. 

Ao longo de toda esta a semana, os alunos e professores, de todos os países envolvidos, 

estiveram a trabalhar, na nossa escola, e a conhecer aquela que é a cultura portuguesa, através 

de atividades, visitas de estudo e workshops. A atividade principal desta semana de trabalho foi o 

Workshop de pesquisa e criação de apresentações sobre os “Influencers”, o que são, o que é 

necessário para ser considerado como tal e quanto podem ganhar com essa atividade. Os alunos, 

organizados em grupos de quatro, dois portugueses e dois de outro país, pesquisaram e 

elaboraram um trabalho, com ajuda dos professores. Este trabalho foi realizado durante a tarde de 

2ªfeira e a manhã de 3ªfeira e aperfeiçoado e apresentado a todos antes da cerimónia de 

encerramento, na 6ªfeira.  

Segunda-feira, 24 de janeiro: 

A semana de atividades iniciou-se com 
uma receção dos convidados pelos participantes 
portugueses, e os alunos do 5º ano, orientados 
pela Professora Ana Maria Homem, cantaram o 
Hino da Escola. Houve depois uma cerimónia de 
abertura, com a presença de elementos da 
Direção e Conselho Geral, após a qual alunos e 
professores estrangeiros foram convidados a 
conhecer as instalações da nossa Escola. As 
primeiras atividades da semana foram as 
oficinas de  “Estampagem de Camisolas” e de 



fabrico de “Pins” com o logótipo do projeto, criado por um aluno turco que esteve presente nesta 

mobilidade, Oğuz Kaan Yılmaz, que ganhou o concurso de desenho do logotipo realizado em 2019. 

Estas oficinas foram dinamizadas pelos professores Álvaro Santos e Maria da Glória Gatinho. 
Depois tivemos a palestra sobre as potencialidades e os perigos da “Internet”, onde foram 
apresentadas algumas situações atuais, feitas reflexões, análises e trocas de ideias com todos os 
participantes, com a ajuda da professora Elizabete Saragoça. 

Da parte da tarde, os professores estrangeiros 

acompanhados da professora Ana Boto e da 

Vice-diretora, professora Anabela Santos, 

foram visitar a escola do primeiro ciclo e o 

jardim de infância da Quinta dos Franceses, 

onde também assistiram a uma demonstração 

de percussões pelo núcleo do “Tóca-a-Rufar”, 

composto por alunos desta escola. Ao mesmo 

tempo os alunos começaram a trabalhar na 

análise das condições em que se desenvolve 

a atividade dos “Influencers, com o objetivo de 

compreender o que é esta atividade, como se inicia, quais as condições necessárias, quanto se 

ganha, etc. Começou-se a elaborar uma apresentação sobre o assunto. “[…] fomos para a sala 

fazer o trabalho sobre de como ser um influencer com o meu grupo que continha a minha amiga 

portuguesa e mais duas amigas turcas.” (Daniela Castanheira). Encerrou-se o primeiro dia de 

atividades, tendo os participantes regressado a Lisboa de barco, tendo o percurso da escola até 

ao cais fluvial, sido feito no autocarro da Câmara Municipal do Seixal. 

Terça-feira, 25 de janeiro: 

Deu-se início ao segundo dia de 
atividades, com um debate dinâmico sobre 
Segurança na Internet, da responsabilidade 
de um especialista convidado, o Sr. Bruno 
Fernandes. Depois de uma pausa para um 
pequeno lanche e para um pouco de 
convívio, continuámos a realização do 
nosso trabalho bobre os influenciadores nas 
redes sociais. 

Todos os participantes foram almoçar no refeitório escolar, aproveitando para se 
conhecerem melhor.  

Da parte da tarde, começou a visita pelo nosso concelho, iniciada por uma visita guiada, 
por técnicos do Ecomuseu Municipal do Seixal, à Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços, onde 
vimos uma máquina a vapor em pleno funcionamento. Depois fomos ver o  Moinho de Maré de 
Corroios, onde havia também uma exposição ao ar livre, para se aprender mais sobre a Fauna e 
Flora da nossa região, bem como o funcionamento e a história do moinho.                                

Todo o grupo foi recebido, no final da 
tarde, no edifício dos serviços centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, onde foi recebida 
pela Sra. Vereadora Maria João Macau, que 
discursou e ofereceu lembranças aos 
intervenientes. Tivemos também a oportunidade 
de ver a Exposição de Cartazes de alunos de 
outro dos projetos Erasmus+ em que a nossa 
escola está envolvida, O projecto “ESSAB”, 
sobre o Bullying. 

Quarta-feira, 26 de janeiro: 



Pelas 8h00m, partimos para Lisboa, para apanhar os parceiros europeus, no “My Story 
Hotel Tejo”, e irmos a Belém, onde os nossos parceiros europeus provaram os nossos tradicionais 
Pastéis de Belém. 

O grupo visitou o Mosteiro dos 
Jerónimos, onde a professora Adélia Prata, 
juntamente com os outros professores 
falaram sobre a história do Mosteiro e de 
algumas das mais importantes figuras da 
história do nosso país. Visitámos Museu 
Nacional dos Coches, onde, mais uma vez, 
se pôde aprender sobre a história e cultura 
portuguesa. Pelo caminho os professores 
portugueses foram falando sobre Belém e 
também sobre o Palácio da Presidência, entre 
outras coisas. “[…]fomos de autocarro até ao 

Martim Moniz para irmos buscar os nossos amigos estrangeiros e depois seguimos para Belém 
para visitar o Mosteiro dos Jerónimos e o Museu dos Coches que foi extremamente giro, eu 
adorei! […]”(Daniela Castanheira) 

O almoço foi em Belém, o tempo estava solarengo e foi possível comer na esplanada, os 
alunos preferiram o McDonald’s mas os professores foram dar a conhecer alguns pratos 
tradicionais portugueses nos restaurantes ali mesmo ao lado.  

Na parte da tarde realizamos uma caminhada pela margem do Tejo, para observar o 
Padrão dos Descobrimentos e visitar  a Torre de Belém.  

O autocarro levou-nos para o Castelo de São Jorge, onde, para além da visita ao 
monumento, se pôde assistir a um fantástico pôr-do-sol, com o Tejo, a ponte 25 de Abril e o 
Cristo-Rei como fundo. 

O dia foi longo e cansativo, todos regressámos a pé, os parceiros europeus até ao seu 
hotel, e os alunos e professores portugueses realizaram a descida até ao Cais do Sodré, para 
regressarem de barco ao Seixal. 

 

Quinta-feira, 27 de janeiro: 

Mais uma vez saímos da escola às 8h00, fomos a Lisboa 
para recolher os parceiros europeus no hotel e seguimos para 
Sintra, onde se visitou o centro da vila e tivemos a oportunidade 
de provar a doçaria tradicional de Sintra. Subimos no autocarro, 
até ao topo da Serra de Sintra, onde se realizou mais uma incrível 
experiência, a visita ao Palácio Nacional da Pena. 

O almoço foi em São Pedro de Sintra, no restaurante típico 
“Taverna do Trovador”, além do rodízio de pizzas em forno de 
lenha também se degustou, principalmente os professores, alguns 
pratos tradicionais. Este almoço foi um importante momento de 
convívio. 

Após o almoço, fomos até ao ponto mais ocidental da 
europa, o Cabo da Roca. Seguiu-se depois a viagem até Cascais, 
onde visitámos o Farol e a Cidadela e passeámos e fomos 
apreciar a Baía de Cascais.  

 

Sexta-feira, 28 de janeiro: 



No último dia desta semana, logo pelas 9h00, os professores reuniram-se mais uma vez 
para tratarem dos aspetos da organização das futuras atividades. Enquanto os alunos foram 
preparar as apresentações dos seus trabalhos. Depois de tudo preparado deu-se inicio no 
anfiteatro da Escola, à apresentação dos trabalhos finais, em que os membros de cada um dos 
seis grupos, apresentaram os resultados da sua pesquisa, a um grupo alargado de alunos e 
professores. 

Seguiu-se a cerimónia de 
encerramento, onde foram chamados, um a 
um e país a país, todos os participantes 
para receber presentes e o diploma de 
participação que foram entregues pela Sra. 
diretora a professora Dulce Graça e pelos 
professores coordenadores do projeto em 
Portugal.  

Após esta cerimónia, seguiu-se o 
almoço no refeitório da escola, onde se 
partilharam os últimos momentos em 
conjunto. Os colegas da Turquia partiram 

logo para Lisboa a seguir ao almoço visto seu voo ser nessa mesma tarde. Os restantes 
participantes tiveram ainda tempo de  uma visita ao Parque Urbano do Seixal e de uma 
caminhada pela Baía do Seixal e pelo núcleo urbano antigo até ao terminal fluvial, onde os se 
fizeram as últimas despedidas antes dos participantes estrangeiros partirem para Lisboa.  

“[…] Eu gostei muito de participar, foi uma experiência que nunca pensei realizar, espero ver os 

meus amigos estrangeiros em outras ocasiões.”(Daniela Castanheira) 
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