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Grécia, foi o nosso destino!
Quando nos perguntam o que achámos, nós, sem dúvida alguma, respondemos que foi uma
das melhores experiências das nossas vidas. Estamos bastante gratas e sentimo-nos muito
sortudas, por termos participado nesta viagem.
Começando pelo percurso de avião, sentir toda aquela ansiedade de chegar ao destino e,
também, a sensação de voar, foram emoções realmente extraordinárias, que todos deveriam
experimentar (mas cuidado com os vossos ouvidos!).
Depois, então, duma viagem muito emocionante, finalmente, aterrámos na GRÉCIA!
Ficámos na cidade de Kozani, uma cidade lindíssima, com ruas cheias de lojas e um ambiente muito
tranquilo. Apesar disto, causou-nos alguma estranheza: a maneira de vestir, a gastronomia e a
escola, pois eram bem diferentes de Portugal.
Assim que chegámos à escola, conhecemos logo os nossos colegas gregos, que nos
receberam de braços abertos. O convívio entre todos os países foi bastante enriquecedor e, através
dele, tivemos a oportunidade de perceber que somos diferentes, mas iguais. Adorámos conhecêlos!
Durante esta semana fantástica, realizámos diversas atividades, no âmbito do projeto
desenvolvido. Na escola fizemos atividades com os alunos dos outros países, nas quais trabalhámos
os valores que queremos desenvolver no nosso projeto. Para além disso utilizámos o Wordwall
para fazer algumas destas atividades e foi muito divertido. Visitámos um parque com renas, vários
museus e uma igreja. Também fomos um dia a Salónica, onde fizemos um passeio turístico de
autocarro, vimos alguns monumentos únicos da cidade e tomámos café com alguns dos nossos
colegas gregos. Também visitámos Eani, uma vila histórica. No último dia, tivemos um jantar de
despedida, com os nossos colegas dos outros países.
Quanto ao que nós mais gostámos nesta viagem, foi a ligação que criámos com colegas de
outros países, tanto que ainda mantemos contacto com alguns deles. Já o que menos apreciámos,
foi a gastronomia, pois é um pouco diferente da nossa e nós não nos habituámos da melhor
maneira.
Em suma, foi uma experiência inesquecível, que nós esperamos poder vir a repetir.
Desejamos igualmente que outros alunos possam participar também, para poderem vir a vivenciar
uma idêntica experiência, pois é, simplesmente, memorável!
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