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Projeto Erasmus +   “Travel broadens the mind” 

RELATÓRIO da Reunião Transnacional à Turquia 

A última reunião transnacional do projeto Erasmus + decorreu em Aksaray – Turquia, entre os dias 10 e 14 de 

Abril de 2018 e os professores participantes foram: Rui Costa e Margarida Marques.  

A receção foi feita pela escola Haci Cevriye Unsal Ortaokulu. No primeiro dia fomos recebidos pelo Diretor da 

escola e pelo seu corpo docente. Durante a manhã fomos visitar as instalações da escola e tomámos 

conhecimento sobre o sistema educacional e o programa informático que coordena os dados dos alunos e 

dos professores. Em seguida visitámos a sala do jardim de infância onde decorreu o festival “Nations Sing 

and Dance”, com os alunos a cantarem e dançarem de forma bastante enérgica duas danças tradicionais 

turcas.  

  

 

 



Da parte da tarde, os países participantes apresentaram os trabalhos realizados pelos alunos sobre: espécies 

(animais e plantas) em vias de extinção, mitos e lendas, mistérios nos museus.  

Foram ainda analisadas algumas dificuldades que surgiram na implementação do projeto nomeadamente: 

motivar os alunos a participarem num projeto onde não foi aprovado o orçamento para a sua mobilidades. 

No final da tarde tivemos um workshop de arte  Ebru, que consiste numa técnica de pintura muito antiga 

desde o século XII, “pintura sobre água”.  

 

 

  

 

Este encontro teve como objetivo a realização do balanço final da implementação do projeto, assim como a 

elaboração de um diário sobre a visita à região natural da Capadócia que decorreu no segundo dia. Além 

disso procedeu-se também à distribuição, pelos países parceiros, das tarefas em referentes à realização do 

relatório final.  

 



 

  

 

Esta mobilidade atingiu os objetivos inicialmente propostos, tendo a experiência sido muito profícua para os 

participantes nomeadamente no contacto com outra realidade, outro sistema educativo, outra cultura e 

costumes.  

 

Vila Real de Santo António, 23 de Abril de 2018 

 


