
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA 

 

 

"Climate is Changing. Let’s Change Climate. Make Difference 
Together!" 

 

Mobilidade nº 2 - Eslovénia  

Dia 1 - 08/05/22 

O avião partiu por volta das 7h, e chegámos a 

Veneza por volta das 10h45. 

Assim que chegámos a Veneza, fomos de 

barco-táxi até à Praça Central.  

Almoçámos, comprámos algumas lembranças 

e calcorreámos pontes, ruas e ruelas a 

caminho da estação de comboios. Foi a 

oportunidade de visitarmos esta cidade única 

e respirarmos um pouco do seu ambiente tão especial. 

Depois, partimos de comboio de Santa Lucia para Trieste. Em Trieste, os responsáveis 

pelo projeto Erasmus na Eslovénia receberam-nos 

e conduziram-nos até Izola, onde se encontra a 

escola parceira. 

Quando chegámos à escola já era praticamente  

noite e, depois de nos mostrarem onde ficavam os 



nossos quartos, os responsáveis do grupo da Eslovénia fizeram-nos uma pequena 

receção: um jantar onde tivemos a oportunidade de conhecer a equipa italiana que, 

entretanto, chegara. 

 

Dia 2 - 09/05/22 

No dia seguinte, depois de tomarmos o 

pequeno-almoço no restaurante da escola, 

tivemos uma outra receção, desta vez já com 

todas as equipas (equipas eslovena, portuguesa, 

grega, francesa e italiana) pois as restantes 

equipas tinham chegado a horas tardias.  

Nessa receção, recebemos lembranças 

personalizadas (mochila, t-shirt, etc..), o 

programa, e identificadores. 

A seguir, duas alunas da escola fizeram-nos 

uma tour pela sua escola e apresentaram-

nos os sítios, os cursos, alguns quartos e 

falaram-nos sobre a escola no geral. 

Numa das salas de aula realizaram uma apresentação sobre a promoção de comida 

mais sustentável, à laia de introdução à atividade seguinte. 

Seguidamente fomos para a cozinha onde tivemos o nosso primeiro workshop 

intitulado “Meatless Monday”. Nessa atividade, confecionámos o nosso próprio 

almoço, incluindo sopa, prato principal e sobremesa, sem a utilização de carne. 

 

 

 

 

 



Após o almoço, fomos visitar o museu da cidade, a partir do qual foi dinamizada uma 

actividade de peddy paper com o objectivo de conhecer melhor Izola. Dividimo-nos em 

três grupos e tivemos a oportunidade de percorrer a cidade, descobrindo-a através de 

enigmas. 

 

 

 

 

 

 

Ao fim do dia, participámos no jantar de boas-vindas no restaurante da escola e 

celebrámos o dia da Europa. 

 

Dia 3 - 10/05/22 

Neste dia assistimos a uma apresentação na 

escola sobre o que podemos fazer para acabar as 

alterações climáticas. 

Após a apresentação, foi a vez de todas as 

equipas mostrarem os resultados do 

Environmental Challenge, um desafio ambiental 

que tínhamos preparado no mês antes da 

viagem. 

Por volta das 12h30, almoçámos na 

escola e, a seguir ao almoço, o nosso 

destino foi a cidade de Koper, onde 

os nossos colegas eslovenos nos 

fizeram uma tour.  



Ainda em Koper, visitámos um 

reservatório natural, onde pudemos 

observar cavalos, algumas aves e alguns 

peixes no seu habitat natural. 

Por volta das 5 horas fomos até uma zona 

relvada, junto à praia, a fim de 

participarmos em atividades desportivas. 

Houve uma competição de voleibol entre 

os cinco países e também jogámos 

badminton. Para encerrar o dia tivemos a 

oportunidade de jantar pizza e gelado ao 

ar livre.  

Dia 4 - 11/05/22 

Após tomarmos o pequeno-almoço, por 

volta das 7h50, partimos para Piran 

onde assistimos a três apresentações 

sobre biologia marinha, poluição e 

outros temas no National Institute of 

Biology.  

No regresso a Izola visitámos ainda o instituto InnoRenew CoE, onde  fazem estudos 

com madeira e infraestruturas de madeira. 

 

 

 

 

 

 

Após o almoço na escola, por volta do 

meio-dia, partimos para uma excursão de 



dois dias ao Parque Nacional de Triglav, nos Alpes Juliana. 

A caminho do parque nacional, visitámos a Pipistrel, uma empresa de produção de 

aviões elétricos.  

Lá, recebemos informações não só sobre o negócio, mas também sobre a 

sustentabilidade e importância dos aviões movidos a eletricidade.  

 

Depois voltámos para o autocarro, 

parando ainda por volta das 16h para nos 

adentrarmos na floresta e visitar as 

cascatas Kozjak e Boka.  

Visitámos também Isonzo, um sítio com 

vestígios da Primeira Guerra Mundial, o 

“Caminho da Paz” da UNESCO. 

Por volta das 19h, jantámos num 

restaurante de estrada, e chegámos, finalmente, 

ao Vale Glaciar de Trenta, local do alojamento de 

montanha onde pernoitámos por duas noites. Os 

alunos de cada nacionalidade partilharam quartos, 

as professoras e os professores partilharam 

apartamentos, consoante o género.  

 

 

 

 

 

 

 



Dia 5 -12/05/22 

Desfrutámos do pequeno-almoço em Trenta, nas 

montanhas. Seguidamente, deslocámo-nos a pé a 

um centro educacional, a fim de assistir a uma 

apresentação sobre o parque nacional Triglav.  

 

No regresso ao alojamento, tivemos um desafio 

que consistia em dar uso a imaginação e criar 

posters com materiais 

reciclados.  

 

 

 

 

Outra atividade foi uma visita a uma quinta com 

muitos animais, que se dedica também ao alojamento 

local. 

Antes do jantar, tivemos ainda a oportunidade de fazer 

uma caminhada ao ar livre pela trilha Soča. Visitámos 

ainda um jardim botânico chamado Juliana com 

centenas de espécies endémicas da região.  

 

 

 

 

 

 



Dia 6 – 13/05/22 

Neste dia, após o pequeno-almoço na montanha, 

despedimo-nos do local e dirigimo-nos a Trenata. 

Antes de chegar a Trenata tivemos de descer a 

montanha por um caminho muito atribulado. Esse 

caminho era cheio de curvas muito apertadas para o 

autocarro passar, mas conseguimos. 

A meio do caminho paramos numa parte da montanha 

que tinha neve. Foi uma experiência muito divertida e 

única. 

Em Trenata, visitámos o famoso lago Bled, com a sua 

igreja na pitoresca ilhota onde é tradição os visitantes 

pedirem um desejo. 

Seguimos rumo a Radovljica onde visitámos o Beekeeping 

Museum, um museu de apicultura onde obtivemos 

informação sobre abelhas e mel, entre outras coisas. 

Almoçámos num restaurante em Radovljana, para logo a 

seguir nos deslocarmos até à capital da Eslovénia, Ljubljana, 

conhecida também como a capital verde da Europa. 

Em Ljubljana, um funcionário do turismo da cidade iniciou a visita com um passeio de 

barco. Mais tarde, tivemos tempo livre para comprar lembranças e desfrutar da bela 

paisagem. 



O jantar decorreu num restaurante inserido numa quinta que produz os alimentos 

para consumo (Ecotourism Farm Hudičevec), (Devil-in-Disguise). Por fim, voltámos 

para a escola, em Izola. 

Dia 7 – 14/05/22 

Como finalmente estávamos de volta a 

Izola tomámos o pequeno-almoço no 

restaurante da escola.  

Pouco depois, partimos para a nossa visita 

às Grutas de Skocjan, onde tivemos uma 

tour pelas belíssimas grutas naturais. Foi 

uma visita incrível e memorável, são as 

maiores do mundo! 

Depois voltámos para Izola, para desfrutar 

de um passeio de barco, onde tivemos 

tempo livre para nadar e almoçar os peixes 

pescados naquele mesmo mar!  

Foi muito divertido passar tempo num 

barco, no mar Adriático, com os amigos 

que lá fizemos! 

Continuámos o passeio de barco até Piran, 

onde fizemos uma visita guiada com factos 

da cidade, dados pelos nossos colegas 

eslovenos. Uma cidade lindíssima ainda com muita influência da arquitetura de 

Veneza.  

Voltámos para Izola no mesmo barco, e 

ficámos com tempo livre para fazer 

compras e sair com nossos amigos, onde 

pudemos fazer memórias para relembrar. 

 



 

No final da tarde decorreu o jantar de despedida no 

restaurante da escola, com toda a pompa e circunstância 

e muitas emoções a partilhar, pois estava a chegar ao fim 

uma aventura tão incrível como esta. 

Antes de iniciarmos o repasto respondemos a um quizz  

sobre toda a viagem, para ver o quanto havíamos 

aprendido e verificámos que esta tinha sido uma jornada 

muito enriquecedora!  

Saboreámos, pela última vez, os deliciosos pratos 

feitos pelos alunos e seguiu-se o momento solene de 

entrega dos certificados de participação no projeto 

Erasmus+, um momento alegre onde sentimos que 

alcançámos algo importante. 

Depois do jantar, o grupo decidiu ir passar 

um tempo juntos antes de ter que dizer 

adeus. 

 

 

 

Dia 8 – 15/05/22 

Após a despedida chegou a hora de dormir 

um pouco, pois às 4 da manhã, nós, o 

grupo português, juntamente com o grupo 

francês, tivemos que rumar ao Aeroporto 

de Veneza num transfer privado, para 

podermos regressar aos nossos países de 

origem.  

Missão cumprida! Até à próxima! 


