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EUDAIMOMA - Escola Básica e Secundária
da Madalena inicia novo projeto Erasmus +
Fernando Luis Oliveira

A Escola Básica e Secundária
da Madalena esteve presente na
primeira reunião transnacional de
uma nova parceria internacional,
que teve lugar na Finlândia, pafs
da escola coordenadora, O projeto
intitula-se EUDAIMONIA, nome
grego que significa ‘Bem-estar’.
O projeto irádesenrolar-se durante
dois anos letivos e contacom ativi
dades diversas no âmbito escolar,
na integração da escola no meio
envolvente e num aspeto socioca
ritativo em que se pretende envol
ver alunos e professores das cinco
escolas parceiras.

O encontro teve infcio no dia 2
de novembro eprolongou-se até ao
dia 4, tendo como objetivos traçar
as linhas orientadoras do projeto,
bem como a calendarização das di
ferentes atividades a promover lo
calmente e nos diferentes encon
tros propostos em sede de candi
datura do projeto. Para além desse
objetivo, o encontro, exclusiva
mente para professores, serviu para
que os diferentes parceiros do pro
jeto se conhecessem e pudessem
trocar as primeiras impressões so
bre o projeto, bem como sobre as
problemáticas das suas escolas e
dos seus alunos. Os países envolvi
dos são a Finlândia, Reino Unido,
liúlia, Hungria e Portugal.
Durante o encontro, os dife

rentes parceiros visitaram as ins
talações da escola, numa visita
guiada por alguns alunos e profes
sores, e participaram em aulas de
diferentes disciplinas, para alunos
de um nível equivalente ao nosso
ensino secundário.
Durante a reunião, o almoço

foi realizado na cantina escolar e
aqui constata-se uma grande di
ferença entre o apoio que estes
alunos têm, quando comparado
com o que existe no nosso país,
unia vez que todas as escolas fim
landesas fornecem uma refeição

quente e gratuita aos seus alunos.
Outra atividade na qual os do

centes participaram foi numa apre
sentação a toda a comunidade es
colar dos países e escolas parcei
ras. No nosso caso, focámos prin
cipalmente a Região Autónoma
dos Açores e o Pico em particular,
as suas tradições e costumes, cen
trando posteriormente a nossa aten
ção na nossa escola. Durante essa
sessão, e de acordo com os obje
tivos do projeto, tivémos a pos
sibilidade de testemunharuma ses
são de relaxamento coletivo, para
um grupo de mais de 500 alunos e
professores, sendo impressionante
o elevado grau de comprometi
mento que aqueles alunos coloca
ram na realização desta atividade,
fazendo silêncio e seguindo as
orientações que lhes eram dadas
pela psicóloga da escola, que tem a
seu cargo a dinamização de ativi
dades deste género e que visam di
minuir os níveis de ansiedade e de
stress que os alunos sentem no seu
quotidiano. Aliás, o civismo e a sã
convivência entre alunos e entre
estes e os seus professores é uma
realidade, bem como o silêncio
que impera dentro das escolas.
Tivemos também a oportuni

dade de acompanhar um grupo de
alunos que tinha por tarefa a inte
ração com residentes de um lar de
terceira idade e que foram ler-lhes
artigos de jornais e revistas, algo
que nos pareceu muito interessan
te, pois pôs em confronto duas ge
rações bastante diferentes, masque
têm o mérito de fazer com que os
alunos não percam o contacto com
o mundo real, levando algum con
fono a membros inativos da socie
dade onde todos se inserem.

Para além da visita à escola
parceira, tivémos a possibilidade
de visitar uma escola de âmbito
escolar equivalente ao nosso 1°
ciclo e aqui tivémos a nossa maior
surpresa relativamente ao tipo de
aprendizagem que os alunos fazem
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com vista à conclusão daquele ci-
cIo de estudos. Aqui, o conceito de
disciplina começa gradualmente a
perder terreno para uma realidade
de trabalho mais holístico, onde os
alunos desenvolvem projetos cu
jos temas visam a transdisciplina
ridade, sendo que os professores
assumem o papel de facilitadores,
deixando de ser os detentores do
saber, favorecendo a pesquisa e a
investigação como ferramentas in
dispensáveis para que os alunos
desenvolvamdiferentes competên
cias, de acordo com os seus inte
resses e as suas próprias capacida
des. Esta é urna escola experimen
tal de ensino fenomenal, onde as
maiores resistências à mudança
vieram da parte dos professores
que, curiosamente, atualmente já
abraçaram esta revolução como
sua e já começam a surgir os pri
meiros frutos desta experiência.
Esta é também uma escola onde,
mais do que aulas de cidadania, o
currículo promove aulas de econo
mia doméstica; independentemen
te do sexo dos alunos, todos apren
dem a costurar, a cozinhar, a lavar

senvolvem estas atividades, entre
outras tarefas que mantêm os alu
nos conetados com o mundo real.

A nível de outras curiosidades,
os alunos utiLizam livremente os
meios tecnológicos à sua disposi
ção, sejam tablets, portáteis ou
smartphones, numa cultura de res
ponsabilização destes agentes pelo
seu processoeducativo. Ao profes
sor não cabe a tarefa de fiscalizar
se o aluno está a fazer bom uso dos
meios que tem à sua disposição, é
ao aluno que cabe essa responsa
bilidade e, desta forma, o aluno
aprende a dosear ouso que faz des
ses meios e nem ele, nem o seu en
carregado de educação, pedem con
tas à escola pelos resultados esco
lares dos alunos.

Não poderemos deixar de refe
rir algo deveras importante no sis
tema de educação finlandês: para
além das refeições grátis, os alu
nos têm salas de informática alta
mente apetrechadas, mas mais do
que essas salas de aulas, algumas
escolas tendem a adquirir tablets
para todos os seus alunos, em sis

tema de leasing, o que permite um
determinado nível de atualização
de equipamentos informáticos que
de outra forma seria incomportá
vel. Esta situação é merecedora
dos maiores elogios, pois contraria-
mente ao desinvestimento nas
tecnologias da informação e comu
nicação e da degradação dos equi
pamentos existentes nas nossas
escolas, a Finlândia compreende a
importância de estar tecnologica
mente atualizada e de ter os seus
alunos adominarestas tecnologias.

Para concluir, pan além da reu
nião de projeto. o encontm & pro
fessores coordenadores na Finlân
dia, permitiu a todos os presentes
terem um contacto privilegiado com
aquele sistema de ensino, conside
rudo um dos melhores do mundo,
senão o melhor, o que, por sua vez,
nos faz acreditar que a mudança
também é possível, ainda que de
forma gradual, no nosso país, sendo
necessário criar estabilidade dentro
do próprio sistema, que não poderá
estar pemianentemente vulnerá
vel à saudável alternância política
do nosso sistema democrático.
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a roupa, a limpar as salas bade de-


