
No âmbito do projeto Erasmus+ “Entre Mnemosine e Terpsícore – Património e Dança 
Contemporânea para a promoção do pensamento crítico nos jovens” (Bet, M&T)  
decorreu entre 10 e 17 de maio a semana de atividades de Learning Training Teaching (LTT), 
em Varsóvia, integrando alunos do 3º TAEI, do 2º TT e do 2º TMGP, acompanhados pelo 
diretor do agrupamento, Nuno Cabanas e pelos respetivos diretores de curso, os 
professores Efthimios Angelakis, Luísa Lourenço e Ana Bernardo. 
Dado que o programa de atividades enviado pelo liceu Zoska tinha sido alterado, tornou-se 
possível acolher e acomodar as sugestões de visita/atividades apresentadas pelos docentes 
portugueses, o que acabou por enriquecer as experiências formativas proporcionadas aos 
alunos. Durante essa semana muito preenchida disfrutámos o mais possível da cidade, 
sempre com muito bom tempo e em estreito convívio com alunos e professores polacos, a 
quem muito agradecemos o gentil acolhimento. Também o alojamento num hotel muito 
central de Varsóvia se revelou a escolha perfeita que nos permitiu mobilidade e autonomia 
na visita de locais de interesse de modo fácil e rápido. Ficará na nossa memória (uma 
private joke que só nós saberemos...) o nome que atribuímos à praça onde, com maior 
frequência, apanhámos os nossos transportes. Ficarão também na nossa memória os 
jantares, uma sempre diferente e excelente surpresa proporcionada pelo nosso diretor, que 
se revelou um mestre na hora de escolher bons restaurantes. Os animados convívios 
durante o repasto foram frequentemente seguidos de passeios noturnos até aos dois 
teatros instalados no palácio da cultura de Varsóvia, uma zona muito animada da cidade. 
Para uma mais detalhada informação sobre o que realmente vimos, sentimos e 
experienciámos durante esta semana, deixamo-vos, de forma sucinta, o “nosso programa 
das festas”: 

11/5 – Manhã no Liceu Zoska em jogos de interação e integração com alunos e professores 
polacos e almoço com especialidades típicas polacas; de tarde, visita guiada na zona do 
Volga (área da cidade onde se integra o Liceu), antigamente a zona mais pobre e industrial 
da cidade, finalizando no antigo local onde se ergueram os guetos de Varsóvia.  

12/5- Manhã no liceu Zoska, onde assistimos a duas performances de dança realizadas pelos 
alunos polacos: “Non-friends” e “The Winners”; à tarde, a visita ao Museu Polin, dedicado à 
história dos judeus na Polónia desde a Idade Média, uma sugestão nossa acomodada no 
programa.  

13/5- Visita ao interior do palácio de Wilenów em estilo barroco e rococó, seguido de 
piquenique no parque e visita aos seus jardins históricos (à italiana, à francesa, à inglesa). 
Jogos de exterior típicos do séc. XVIII, permitiram muita animação. 

14/5 – De manhã, visita ao famoso Zoo de Varsóvia, situado no bairro de Praga, e associado 
a uma história de grande bravura ocorrida durante a ocupação nazi; ao fim da tarde 
assistimos à performance final dos alunos polacos no jardim das rosas do Palácio Wilanów. 
Por se iniciarem nesse dia as comemorações relativas ao dia internacional dos museus, a 
noite terminou com um espetáculo de projeções e jogos de luz na fachada principal do 
edifício. 

15/5 – De manhã, passeio na margem do rio Vístula, no bairro de Praga, travessia de barco 
para a outra margem e visita guiada à Cidade Velha; de tarde, também por sugestão do 



grupo português, assistimos ao ar livre, junto à estátua dedicada a Frédéric Chopin, a um 
concerto para piano executado pelo pianista de renome internacional Martín García Y 
García, no âmbito do festival de música anual dedicado ao compositor.  

16/5 - de manhã, visita guiada à reserva natural de Wilanów, almoço no liceu Zośka seguido 
de visita ao museu imersivo Art Box Experience que retrata a cidade de Varsóvia entre as 
duas guerras (mais uma sugestão do nosso grupo acomodada com entusiasmo pelos colegas 
polacos). 

17/5 - de manhã, já para além da programação definida pelo Liceu Zoska, ainda houve 
tempo para visitar o Museu Nacional de Varsóvia, sobretudo a sua secção de arqueologia 
pré-clássica e clássica, subir ao topo do Palácio da Cultura de Varsóvia e comer uma 
deliciosa fatia de chocolate na confeitaria mais antiga de Varsóvia.... 

Pensamos que todos os participantes encontraram pontos de interesse que muito os 
enriqueceram pessoal, social e culturalmente e que transportarão para a sua vida futura.  

 


