I’m planning my future (2016-1-TR01-KA219-034607_3)
Mobilidade na Escola Secundária de Jaunpiebalga na Letónia
31 de maio a 4 de junho de 2017

A 2.ª mobilidade do projeto “I’m planning my future” foi desenvolvido na Escola Secundária
de Jaunpiebalga, na Letónia, de 31 de maio a 4 de junho. Foi uma mobilidade muito importante, já que
havia alunos envolvidos.
Na quarta-feira, 31 de maio, o grupo esteve presente numa reunião com a diretora da escola e o
presidente da Câmara Municipal local. Após esta sessão oficial, cada país compartilhou uma
apresentação do seu país e da sua escola.
Mais tarde, os anfitriões da Letónia propuseram um rico programa que incluía atividades
desportivas com alunos da escola de Jaunpiebalga. Essa atividade permitiu que os alunos se
conhecessem, desenvolvendo competências de comunicação em inglês e melhorando

as suas

competências sociais também.
Após o almoço, o grupo fez uma visita guiada ao museu da escola, instalado numa casa antiga
(recuperada) no terreno adjacente ao edifício da escola e onde muitos documentos e outros objetos
antigos estão bem preservados.
Depois dessa visita, os alunos fizeram testes vocaionais que lhes permitiram cumprir um dos
principais objetivos do projeto: descobrir qual a profissão mais adequada para eles. O primeiro dia do
programa terminou com um concerto de alunos da Escola Secundária Jaunpiebalga na Casa da Cultura
de Jaunpiebalga.
Na quinta-feira, 1 de junho, a manhã foi dedicada a oficinas e atividades de aprendizagem na
escola. A equipa letã convidou o ZINOO (centro de ciência e curiosidade com centros de ciência em Riga,
Cesis, Liepaja e Daugavpils) para apresentar workshops e experiências práticas aos alunos.
À tarde, todos os participantes visitaram os edifícios da escola secundária e primária e ouviram
uma palestra sobre essas escolas.
Alguns quilómetros mais tarde, realizou-se uma oficina prática em “Vēveri” com fabrico de pão
tradicional letão (delicioso!).

Na sexta-feira, 2 de junho, os visitantes do Erasmus + visitaram a escola de Arte e Música, muito
perto da escola secundária Jaunpiebalga e onde muitos estudantes letões frequentam aulas de música e
arte. As pessoas da comunidade também frequentam as aulas e têm acesso a oficinas aqui. Todos
ficaram muito surpreendidos com este edifício antigo, totalmente renovado e com excelentes condições
e equipamentos. Alunos e professores fizeram atividades práticas na Escola de Arte: pintura, música,
metal e tecelagem.
Após o almoço, outro cenário de carreira foi proposto aos estudantes: o grupo visitou uma fábrica
de móveis. Uma palestra sobre produção de móveis e possibilidades de negócios foi apresentada pelo
gerente da fábrica.
O grupo saiu da fábrica em direção à casa de Raimonds Dombrovskis. Este desportista letão, 7
vezes campeão dos Estados Unidos no biatlo, é uma personalidade aventureira. Ele atravessou a
América (6759 km) do Canadá (Ártico, Inuvik) até ao México (Baja) em 90 dias .... em patins !!! Agora, a
sua profissão é viajante e não só… Nesta reunião tão especial, tanto os alunos quanto os professores
depararam-se com ideias emocionantes sobre como orientar as suas vidas de um modo (muito)
diferente…
No dia seguinte, sábado, 3 de junho, o grupo teve uma experiência cultural muito rica e intensa,
com um dia de excursão a Sigulda, Cēsis. Sigulda é uma cidade que combina tempos antigos e
modernos.

Cēsis situa-se na área central da região de Vidzeme, e é uma das cidades mais bonitas da

Letónia. Com mais de 800 anos de história, Cēsis é uma das cidades medievais mais bem preservadas
dos países bálticos. O começo desta cidade remonta a 800 anos atrás. Cesis tem um castelo medieval e o
seu parque circundante é um excelente lugar para desfrutar da natureza e da História e o castelo
oferece uma exposição histórica fascinante.

No domingo, 4 de junho, várias oficinas

práticas / palestras foram desenvolvidas na quinta/turismo rural “Pļavnas”, onde o grupo esteve
hospedado.
Enquanto os alunos faziam as atividades, os professores trabalhavam no projeto, preenchendo
questionários

e

discutindo

atividades

futuras.

No final do dia os certificados de participação foram entregues a todos os participantes e ...
...chegou a hora de dizer adeus !

