Agrupamento de Escolas de Sátão em Creta, Grécia, com o ERASMUS+

Na semana de 1 a 5 de novembro, um grupo de quatro alunos e duas professoras da
Agrupamento de Escolas de Sátão deslocou-se à cidade de Chania, em Creta, na Grécia, no
âmbito do projeto “Learning Cultures via Cinema” do Programa ERASMUS+.
Esta foi a primeira Mobilidade do Projeto, que inclui escolas da Turquia, Roménia, Hungria,
Macedónia do Norte e da Grécia. O projeto visa a troca de experiências culturais e a produção
de curtas metragens com temáticas da atualidade que são do interesse dos jovens dos vários
países parceiros. Nesta passagem pela Grécia a escola anfitriã foi a Escola de Música da cidade
de Chania, Μουσικό Σχολείο Χανίων, que promoveu uma série de atividades e oficinas de
trabalho para o desenvolvimento da temática prevista. As equipas tiveram a oportunidade de
visitar e trabalhar na escola Grega e, para além disso, foram recebidas pela Vice-Presidente da
Câmara da Cidade, pelo representante do Governo Regional e usufruíram de um workshop
orientado por membros do Festival Internacional de Cinema de Chania, que teve lugar na
semana anterior à nossa visita.
Houve ainda a oportunidade para conhecer o centro histórico da cidade, grandemente
influenciado pela ocupação Veneziana, e visitar alguns locais de interesse natural, histórico e
cultural da região como o Mosteiro de Agia Triada Tzagaroli, o sítio Arqueológico de Aptera, o
planalto de Askifou, o Jardim Botânico de Creta ou a Sepultura de Venizelos- destacado político
local que foi sete vezes primeiro Ministro da Grécia.
Durante a semana os participantes experimentaram a gastronomia local, assistiram a pequenas
apresentações de música e dança tradicionais e experienciaram o dia a dia e as rotinas dos
alunos de uma escola grega.
Foi uma experiência muitíssimo enriquecedora pelo contacto com a cultura local e pela partilha
e cooperação com todos os elementos das várias equipas que representam culturas tão
diferentes.
O projeto “Learning Cultures via Cinema” do ERASMUS+ prevê ainda a ida de mais dois grupos
de alunos e professores à Roménia e à Hungria, e incluirá a vinda de todas as comitivas
estrangeiras ao nosso Agrupamento e à nossa vila no próximo mês de fevereiro, para a
realização da segunda Mobilidade Transnacional.
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