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O Colégio D. Diogo de Sousa 
acolheu, na semana de 16 a 20 
de Janeiro, alunos de três nacio-
nalidades - italianos, finlandeses 
e espanhóis -, das escolas Josefi-
na Aldecoa, de Alcorcòn, Ma-
drid, da escola Pyhajoki Upper 
Secondary School/Pyhajoen, de 
lukio, Finlândia, da escola Liceo 
Marco Vitruvio Pollione, de 
Avezzano, no âmbito do projec-
to Erasmus+. Este programa, de-
senvolvido pela União Europeia, 
tem como principal objectivo 
promover a aprendizagem e 
criatividade, através da coopera-
ção e trabalho colaborativo, as-
sim como incentivar a criação de 
novas amizades.  

De forma a responder à ques-
tão-problema ‘Como ter uma vi-
da mais sustentável?’, os países 
envolvidos determinaram traba-
lhar, em Portugal, o subtema de 
‘O uso sustentável da água’.  

Os alunos internacionais res-
ponderam a um questionário fei-
to pelos estudantes portugueses 
sobre o tema em análise, para, 
posteriormente, apresentarem e 
debaterem as suas conclusões. 
De modo a aprofundarem este 

tópico, depois de um pequeno 
workshop sobre edição de vídeo 
em Canva, os jovens foram de-
safiados a elaborar um vídeo em 
grupos com alunos de diferentes 
nacionalidades. 

Apesar de uma parte significa-
tiva do Programa Erasmus ter si-
do focada na consciencialização 
em relação ao problema da água, 
durante a mobilidade, os alunos 
do Colégio mostraram-se empe-
nhados em dar a conhecer aos 
alunos estrangeiros as maravi-
lhas gastronómicas e culturais 
de Braga e arredores. Os estu-
dantes não perderam a oportuni-
dade de fazer um tour pelo cen-
tro de Braga, que incluiu a visita 
ao Theatro Circo, à Fonte do 
Ídolo, à Sé e ao prestigiado café 
A Brasileira; conhecer o grande 

Porto, o rio Douro, a livraria 
Lello, a Torre dos Clérigos, entre 
outros locais. Nos últimos dois 
dias, visitaram a barragem da 
Venda Nova, aprofundaram os 
seus conhecimentos sobre histó-
ria do Bom Jesus, tendo a opor-
tunidade de usar o tão conhecido 
elevador. 

“O projecto não se restringiu, 
apenas, ao seu tema, foi muito 
mais do que isso. A mistura de 
diferentes ideias, provenientes 
de diferentes culturas, enrique-
ceu, os alunos, através das novas 
realidades e novas correntes de 
pensamento”, comentou um alu-
no que participou, activamente, 
no projecto.  

Quando entrevistados, os alu-
nos que não receberam estran-
geiros, mas que participaram no 
projecto, referiram que adora-
ram a multiculturalidade presen-
te na escola, durante aquela se-
mana.  “Uma das diferenças que 
foi mais notável foi a dos hábi-
tos alimentares. Achei bastante 
diferente alguns alunos italianos 
não utilizarem a faca para co-
mer.”, disse José Arantes. 

A semana terminou da melhor 
forma, e, agora, os alunos portu-
gueses preparam-se para as via-
gens a Itália e Finlândia.

Intercâmbio Erasmus no 
Colégio D. Diogo de Sousa  

ALUNOS de três nacionalidades foram recebidos no Colégio D. Diogo  
de Sousa no âmbito do projecto Erasmus+.
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Estudantes não perderam a oportunidade de fazer um tour pela cidade de Braga

Amanhã 
UMinho realiza seminário  
sobre carreira e sucesso académico 
A Universidade do Minho (UMinho) organiza o seminário ‘Prontidão de 
carreira e apoio ao sucesso académico no ensino superior’, iniciativa que 
decorre amanhã, das 14.30 horas às 16.30 horas, no espaço B-Lounge da 
Biblioteca Geral do campus de Gualtar. A apresentação dos resultados do 
Observatório dos Percursos Académicos dos Estudantes da UMinho (Ob-
servatoriUM) é um dos temas em debate. 
 
Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches 
Há vida num Charco?  
Questionam os alunos! 
No âmbito do projec-
to de Clubes Ciência 
Viva e do programa 
Eco-Escolas, o Agru-
pamento de Escolas 
Dr. Francisco Sanches 
realizou, em colabo-
ração com o Planetá-
rio e Centro de Ciên-
cia Viva de Braga, 
acções de sensibiliza-
ção sobre a importância dos charcos para a conservação e preservação da 
biodiversidade na natureza, para a captura de carbono, bem como para a 
prestação dos serviços do ecossistema. 
Os alunos e os professores da Escola Dr. Francisco Sanches, sob a orienta-
ção do Centro de Ciência Viva de Braga, construíram um charco pedagó-
gico na zona envolvente (campo das Laranjeiras). O planeamento, dese-
nho e a construção do charco pedagógico da escola envolveu de forma 
proactiva as turmas do 5.º ao 8.º ano de escolaridade. “Apesar de ser um 
charco artificial, irá desempenhar um papel importante na promoção da 
biodiversidade, na produção de conhecimento, na sensibilização para a 
importância dos charcos e para a necessidade de tomada de decisões de 
protecção e preservação ambiental. Este projecto irá fomentar a motiva-
ção para aprender ciência através de um contacto directo com um labora-
tório vivo e sobretudo compreender que embora o reduzido tamanho, o 
charco tem um papel importante na mitigação da crise climática”.
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De forma a responder à 
questão-problema ‘Como 
ter uma vida mais 
sustentável?’, os países 
envolvidos determinaram 
trabalhar, em Portugal, o 
subtema de ‘O uso 
sustentável da água’. 
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