
                                              

 

4ª mobilidade – Itália 

A 4ª mobilidade ao abrigo do projeto “Once Upon a Time via ICT” decorreu entre os dias 17 
e 23 de novembro de 2019.  A seguir ao almoço lá partimos 3 docentes, Francina Santos, Carla 
Freitas e Ana Isabel Ferreira com os nossos 5 alunos Pedro Silva, Simão Silva, Francina Oliveira, Sofia 
Oliveira e Diogo Fernandes com destino Cerveteri, Itália. As expectativas eram elevadas e apesar de 
alguns percalços e imprevistos organizacionais foi uma semana intensa, recheada de muitas 
experiências culturais e pedagógicas. 

Desta experiência, relevam-se as seguintes oportunidades: 
- A possibilidade de observar uma escola com diferentes níveis de ensino, espaço, 

organização e condições; 
- A visita a centros culturais, arquitetónicos e históricos como Roma – capital da Itália e cuja 

lenda é uma das histórias abordadas no projeto; a Necrópole Etrusca e a cidade de Cerveteri, seu 
castelo e museu; e um passeio por Ceri, local da primeira lenda italiana; 

- Neste convívio, não só com professores e alunos italianos, 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. 

Os nossos alunos foram parabenizados pelos seus trabalhos originais e diversificados, e pela 
sua simpatia o que deixa esta equipa muito orgulhosa, pois o sucesso é o resultado da determinação 
de cada um, mas também de uma equipa. 

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.  

 

Carla Freitas, Professora do projeto 

 

 

      



                                              

 

       

 

     

 

    



                                              

 

    

 

     

 

      

 



                                              

 

                  

 
 

       

  

          



                                              

 

4th mobility – Italy 

The 4th mobility of the project “Once upon a Time via ICT” took place between the 17th 
and the 23rd November 2019. After lunch three teachers from our school, Francina Santos, Carla 
Freitas and Ana Isabel Ferreira, together with five students: Pedro Silva, Simão Silva, Francina 
Oliveira, Sofia Oliveira e Diogo Fernandes took off heading for Cerveteri, Italy. Taking in their 
luggage high expectations and despite a few organizational setbacks they ended up spending a 
fantastic week, rich in cultural and educational experiences. 

During these short six days several opportunities were quite relevant: 
- The chance to observe different Italian school, with its different school levels, 

organization, space and working conditions; 
- The visit to several cultural centers, like Rome – the Italian capital, setting of one of 

the legends of the project; The Etruscan Necropolis and the city of Cerveteri with its castle and 
museum; and finally a stroll around Ceri, where the first Italian legend took place; 

- In this get-together with not only Italian 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. 

Some of our partners congratulated the Portuguese students for their commitment anf 
their original, varied and different working materials on the stories and especially for being so 
nice. Such comments make this team very proud because success is the result of one’s 
determination but also of a team.  

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. 

 
Carla Freitas, Teacher in the project 

 

  


