PROJETO COMENIUS: VISITA �ILHA DA GRAN CAN�IA
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<p class="MsoNormal"><span>Iniciou-se em setembro o segundo ano do projeto comenius �
Let a Smile Be your Umbrella�. Neste �bito, realizou-se nos dias 6 a 9 de novembro, mais
uma visita multicultural com os pa�es parceiros envolvidos no projeto (Portugal, Espanha,
It�ia, Reino Unido, Noruega, Gr�ia, Litu�ia, Turquia). Desta vez a escola espanhola de Santa
Br�ida, situada na ilha da Gran Canaria, foi a anfitri� </span></p> <p
class="MsoNormal"><span>O encontro reuniu cerca meia centena de alunos e professores dos
pa�es parceiros sendo a Escola B�ica e Secund�ia de Armamar a escola de Portugal. Quatro
alunos do s�imo ano e dois professores participaram em todas as atividades preparadas para
este encontro.</span></p> <p class="MsoNormal"><span>A estadia foi na cidade de Las
Palmas onde todos se deslumbraram com a fant�tica praia e temperatura amena que se faz
sentir por aqueles lados durante esta �oca do ano. Na quinta-feira dia 7 de novembro fomos
recebidos pela autarquia local de Santa Br�ida, numa sess� de boas vindas que incluiu troca
de lembran�s. A viagem seguiu para a escola parceira que brindou todos os participantes com
m�sicas e dan�s tradicionais. Um momento multicultural muito colorido. </span></p> <p
class="MsoNormal"><span>No final do dia pudemos visitar as dunas e o Farol de Maspalomas,
um lugar tur�tico muito procurado por quem visita aquela ilha.</span></p> <p
class="MsoNormal"><span>No dia oito, s�ado, foi tempo para brincar na praia de Las
Canteras, onde alunos e professores disfrutaram de jogos e brincadeiras na areia. Cansados
de tanto correr e saltar, nada melhor que um belo mergulho nas �uas mornas da bela praia.
Seguiu-se a visita ao museu de Crist�� Colombo, onde todos puderam navegar na imagina�o
dentro de uma r�lica de uma caravela da �oca. A visita guiada pela parte antiga da cidade de
Veguetta proporcionou a todos a passagem por edif�ios de uma arquitetura fant�tica e muito
bem preservada. </span></p> <p class="MsoNormal"><span>O jantar de despedida
aconteceu na vila de Santa Br�ida onde os parceiros assistiram � dan�s e cantares
tradicionais pela escola de m�sica de Santa Br�ida. </span></p> <p><span>Durante tr� dias
professores e alunos de oito pa�es europeus puderam disfrutar de momentos recheados de
boa hospitalidade, simpatia, multiculturalidade e amizade. Em mar� a It�ia �o pa� que se
segue�</span></p> <p>�</p>
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