Connecting Classrooms na Futurália
No dia 15 de Março de 2012, dez alunos das turmas B e E do 11º ano da Escola Secundária
de Pinheiro e Rosa madrugaram para apanhar o comboio das 6h55 que os levaria a Lisboa,
para participar no evento Futurália. Esta participação teve o intuito de dar a conhecer o
Projeto Connecting Classrooms. Durante a viagem, os representantes do Projeto
aproveitaram para criar laços e ultimar a apresentação que fariam algumas horas depois.
Por volta das 10 horas da manhã, desembarcámos e seguimos para a grande feira de
Educação, Formação e Orientação Educativa, a Futurália.
Na totalidade, ficámos impressionados pelo tamanho do recinto exterior e interior. A nossa
professora acompanhante, Teresa Leal, levou‐nos ao espaço que nos destinaram, amplo e
confortável, e após algumas indicações organizámo‐nos em pequenos grupos e fomos
visitar o local. A agitação, a música e a energia que se respirava era contagiante.
Depois de passarmos o 1º pavilhão (do ensino básico de 2º e 3º ciclos e ensino secundário)
"a pente fino", passámos ao pavilhão do Ensino Superior, onde cada universidade nos
cumprimentava com um sorriso pronto a responder a qualquer questão. Neste Pavilhão,
para além de estar representado o British Council, também se encontravam programas
para visitar, aprender um idioma ou até estudar num país estrangeiro. Enquanto nos
informávamos sobre os nossos interesses, documentámos a visita com fotografias e vídeos,
e participámos nos concursos e eventos que nos iam sendo propostos.

A apresentação do Projeto deu‐se ao início da tarde, após um alegre almoço conjunto, no
stand do MEC/DGE. Foi um momento de algum nervosismo, mas acabou por correr bem,
com muito boa disposição.

Nas horas livres, participámos em diversas atividades, absorvendo o máximo das
experiências que nos foram apresentadas: duas danças representadas por jovens
talentosas da nossa idade, manjares preparados por alunos dos cursos de cozinha e
simulação de um acidente rodoviário, onde fomos instruídos sobre os métodos de
prevenção e medidas a tomar nesta situação. O ponto culminante foi o mergulho com os
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Oficiais da Marinha, tendo nós usado o equipamento completo da atividade e recebido
algumas indicações sobre esta prática.
Esta experiência inigualável contribuiu para o estreitamento de relações entre os
participantes do Connecting Classrooms, para o esclarecimento de dúvidas em relação ao
nosso futuro académico e para um melhor inteiramento sobre o nosso projeto e o que é
ser um cidadão global.
O balanço final é, como tal, muito positivo.
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