
                                              

 

3ª mobilidade – Lituânia 

A 3ª mobilidade ao abrigo do projeto “Once Upon a Time via ICT” decorreu entre os dias 17 
e 23 de março de 2019. De malas e bagagem partiram as docentes Dina Rodrigues e Ana Isabel 
Ferreira com os alunos Leonor Almeida, Liliana Ferreira, Juliana Costa e Gabriel Moreira rumo à 
Lituânia, onde passaram uma semana fantástica, rica de experiências culturais e pedagógicas. 

Desta experiência, relevam-se as seguintes oportunidades: 
- A possibilidade de observar uma escola lituana bem cuidada, abrilhantada pelo talento 

natural dos seus alunos para as artes plásticas e performativas; 
- A visita a centros culturais como a autoproclamada república de Uzupis, refúgio de 

artistas, onde até os cães têm o direito de ser cães; Vilnius – capital da Lituânia, lugar importante 
na história da construção de um jovem país, mas infelizmente, também lugar sofrido, rico de 
histórias de destruição,  deixadas não só pela Segunda Guerra Mundial mas também pela 
ocupação Soviética; Klaipeda – importante porto Lituano, banhado pelo mar Báltico; Siauliai, 4ª 
cidade mais importante da Lituânia, em transformação e melhoramento, rica em lendas que 
fomos ouvindo ao longo da semana; 

- Neste convívio, não só com professores e alunos lituanos, mas também checos, turcos, 
espanhóis e italianos,  prevaleceu a troca de experiência e práticas, a simpatia e, não esqueçamos, 
a inevitável melhoria do domínio da língua inglesa. 

Nas palavras de uma aluna: “Foi uma experiência fantástica porque tive a oportunidade de 
conhecer um país e uma cultura diferentes, onde a arte espreita a cada esquina.” 

E para que esta semana fosse inesquecível, não só para nós que nela participamos, mas 
também para toda a nossa comunidade, fomos partilhando centenas de fotografias na página do 
Facebook do  Agrupamento de Escolas de Airães.  

Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que toda a nossa comunidade foi connosco visitar a 
bela Lituânia! 

 

Dina Rodrigues, Professora do projeto 

  



                                              

 

3rd mobility – Lithuania 

The 3rd mobility of the project “Once upon a Time via ICT” took place between the 17th 
and the 23rd March 2019. Two teachers from our school, Dina Rodrigues and Ana Isabel 
Ferreira, together with four students: Leonor Almeida, Liliana Ferreira, Juliana Costa e Gabriel 
Moreira went to Lithuania, where they spent a fantastic week, rich in cultural and educational 
experiences. 

During these amazing six days several opportunities were quite relevant: 
- The chance to observe a well-cared for Lithuanian school, richly decorated and 

represented by the natural talent for plastic and performative arts from its students; 
- The visit to several cultural centers, like the self-proclaimed republic of Uzupis, a 

refuge for artists, where even dogs have the right to be dogs; Vilnius – the Lithuanian capital, 
important setting in the construction of a young country, but also testimony of the suffering of 
the Lithuanian people during WWII and the Soviet Occupation; Klaipeda – an important 
Lithuanian port, on the Baltic Sea; Siauliai, the 4th most important city of Lithuania, undergoing 
great changes and improvements, rich in legends that were shared with us all through the 
week; 

- In this get-together with not only Lithuanian teachers and students, but also Czechs, 
Turks, Spaniards and Italians prevailed the exchange of experiences and educational practices, 
friendship and, let’s not forget, the inevitable improvement of everyone’s English skills. 

In the words of one of our students: “It was an amazing experience because I had the 
chance to get to know a different country and culture, where art greets us from every corner.” 

And for this week to be unforgettable, not only for us who participated directly in it, but 
also for our community, we shared hundreds of pictures on the Facebook page of Agrupamento 
de Escolas de Airães. 

We can say, without the shadow of a doubt that our community went with us to 
beautiful Lithuania! 

 
Dina Rodrigues, Teacher in the project 

 

       



                                              

 

      

    

       

     



                                              

 

      

    

    

   



                                              

 

   

   

 

   

 


