
PROJETO ERASMUS+ 

BUILDING A NEW EUROPE AGAINST STEREOTYPES 

 

RELATÓRIO DA MOBILIDADE TRANSNACIONAL A SIAULIAI, LITUÂNIA 

 

De 14 a 18 de Setembro de 2015 

 

 A deslocação iniciou-se no dia 12 de Setembro com destino a Riga (Letónia) 

dado que o voo se apresentou mais económico e todos os parceiros optaram por se 

deslocarem para Riga; outra razão que se apresenta é o facto de que a distância entre 

Riga e Siauliai ser mais curta do que Vilnius/Siauliai, e com mais ligações aéreas. As 

despesas relacionadas com a permanência na reunião do projeto incluíram a véspera e 

o dia seguinte. 

 

Domingo, 13 de setembro de 2015 

 No percurso entre Riga e Siauliai foi visitado um local emblemático da Lituânia 

– o Monte das Cruzes – único no seu género.  

 

Figura n.º 1: No Monte das Cruzes 

 



 

Figura n.º 2: Foto de grupo no Monte das Cruzes 

 

2ª Feira, 14 de setembro de 2015 

 Iniciou-se o dia de trabalho com uma receção aos parceiros promovida pela 

direção da escola – Siauliai Sport  Gymnasium – seguindo os rituais e tradições do país 

(fotos n.º 4 e 5), nomeadamente o pão e o sal, simbolizando as boas vindas. 

Seguidamente, foi proporcionada uma visita guiada à escola, que está vocacionada 

para preparar alunos para a alta competição desportiva.  

 

Figura n.º 3: Foto de grupo à entrada da escola 



 

Figura n.º 4: Receção típica Lituana 

 

Figura n.º 5: Receção típica lituana com a mascote da escola (um lince) 

 

Figura n.º 6: Visita à escola 



 

Figura n.º 7: Visita à escola (ginásio) 

 

Figura n.º 8: Corner do projeto europeu 

 

 Seguiu-se a reunião de trabalho propriamente dita segundo a ordem de trabalhos 

proposta pela coordenadora lituana. 



 

Figura n.º 9: Reunião de trabalho 

 

 

Figura n.º 10: Reunião de trabalho - apresentação da produção intelectual realizada pela 

delegação portuguesa 

 



 Após o intervalo para o almoço em grupo, numa escola profissional de hotelaria 

das imediações, que incluiu comida tradicional, servida pelos alunos desta escola, 

continuaram-se os trabalhos. 

 Foi solicitada pela coordena da Lituânia a apresentação dos resultados dos 

questionários aos alunos das escolas envolvidas no projeto e a produção intelectual já 

feita até à data por cada delegação. 

 Todas as delegações com exceção da Roménia (por problemas técnicos) 

apresentaram o trabalho realizado até à data. Foi referido pela equipa romena que 

todo o trabalho estava feito, mas não traduzido para Inglês e daí a impossibilidade de 

o apresentar no momento. 

 A coordenadora portuguesa apresentou a introdução global ao trabalho que 

será complementado pelos restantes parceiros, bem como a revisão da literatura 

efetuada até à data: introdução geral do trabalho e à temática, origem dos conceitos, 

definição de estereótipo... 

 Em relação aos trabalhos de produção intelectual da Turquia e da Roménia, 

estes estão ainda numa fase de desenvolvimento e tradução. As delegações turca, 

portuguesa e lituana apresentaram resultados do questionário sobre estereótipos e a 

interpretação dos mesmos com as respetivas conclusões. Os parceiros refletiram sobre 

os aspetos a melhorar acerca dos estereótipos e, no que diz respeito ao questionário 

cultural, foi feito um balanço dos diversos trabalhos realizados até à data: 

 elaboração do questionário (atividade desenvolvida pelos coordenadores dos 

diferentes país); 

 aplicação dos 46 questionários nas aulas do Ensino Secundário; 

 correção dos 46 questionários; 

 registo dos resultados da avaliação numa tabela Excel; 

 envio da tabela Excel aos parceiros, a fim de uniformizar os dados recolhidos; 

 discussão da categorização dos dados; 

 apresentação, interpretação e registo das conclusões; 

 tradução da apresentação e análise de dados do questionário cultural.  

 No que concerne ao questionário sobre estereótipos, foi feito um trabalho 

prévio de elaboração do questionário pelos parceiros (na primeira reunião de trabalho 

em Arad, Roménia) e posterior validação por uma docente da Faculdade de Psicologia 

e Ciências da Educação do Porto, especialista nas questões de identidade e com 

formação científica na área da Educação e da Psicologia.   

 

 



Terça-feira, 15 de Setembro 2015 

 Os parceiros realizaram uma viagem cultural à capital – Vilnius. No caminho, 

visitou-se o antigo castelo de Trakai e seguiu-se diretamente para Vilnius, onde 

visitámos a Torre Gediminas, a catedral e o centro histórico da cidade.  

 

Figura n.º 11: O castelo de Trakai 

 

Figura n.º 12: O castelo de Trakai 



  Aqui a visita incidiu sobre a parte antiga da cidade, nomeadamente a subida à 

parte alta, onde se encontra uma torre que é o símbolo da Lituânia (monumento 

referido no questionário aos alunos, no questionário cultural). 

 

Figura n.º 13: Em Vilnius - A torre Gediminas 

 

Figura n.º 13: Em Vilnius - a catedral 

 



Quarta-feira, 16 de Setembro 2015 

 O dia foi preenchido com reuniões de trabalho para planificação das atividades 

na Turquia e na Lituânia, com alunos, nomeadamente que tipo de atividades, trabalhos 

de alunos e materiais necessários. 

 

 

Figura n.º 14: Plano de aula/atividade 

 

 A coordenadora portuguesa também referiu que os alunos portugueses já 

tinham os trabalhos realizados a apresentar na reunião seguinte sobre as temáticas: 

trajes tradicionais (fashion book); como se vive, se educa, se festeja... Estes trabalhos 

foram supervisionados pelos docentes que participam no projeto e já se encontram 

publicados na página portuguesa da Internet:  

http://stereotypesmedas.weebly.com/samsun---outubro-2015.html. 

 Para além disso, assistimos a uma aula de Inglês. 

http://stereotypesmedas.weebly.com/samsun---outubro-2015.html


 

Figura n.º 15: Na aula de Inglês 

 

 

Figura n.º 16 : Questionário de avaliação da reunião de projeto  

   



Foram apresentados dois planos de aula da delegação portuguesa, já 

concretizados em março de 2015. 

 Seguidamente, discutiu-se e aprovou-se um modelo de plano de aula que 

poderá eventualmente sofrer algumas adaptações em reunião posterior. 

 A coordenadora portuguesa elaborou o questionário de avaliação da reunião 

online e enviou-o para todos os participantes.  

 Abordou-se também a questão dos dicionários nas quatro línguas e dos 

calendários (para concretização em futuras reuniões dos parceiros). 

 As delegações comprometeram-se a enviar 10 fotografias da deslocação e 

Siauliai e a enviar fotografias do mês de setembro à coordenadora portuguesa, a fim 

de realizar o calendário digital.  

 

Quinta-feira, 17 de Setembro de 2015 

  

 Os parceiros realizaram uma viagem cultural a Klaipeda – Nida. 

 Percorreram o parque natural de Klaipeda (património da UNESCO) para 

observar as construções em madeira representado figuras das lendas e da mitologia da 

Lituânia. 

 

 
 

Figura n.º 17: Arquitectura tradicional 

 

 
 

Figura n.º 18: Na floresta das lendas 

 



 

Figura n.º  19: Parque natural de Klaipeda 

 

Figura n.º  20: Parque natural de Klaipeda 

 

Esta visita enquadrou-se nas atividades relacionadas com o tema a trabalhar 

com os alunos nas diversas escolas – Lendas e Tradições. 



Sexta-feira, 18 de Setembro de 2015 

 O dia iniciou-se com a receção na Câmara Municipal de Siauliai pelo vice-

presidente. Após uma sessão de boas-vindas os parceiros assistiram a um filme 

promocional sobre a cidade. 

 

Figura n.º 21: Receção na Câmara Municipal de Siauliai 

 

Figura n.º 22: Foto de grupo na Câmara Municipal de Siauliai 



De seguida foi feita visita guiada à cidade. 

 

 

Figura n.º 23: Visita à cidade de Siauliai 

 

Figura n.º 24: Foto de grupo na cidade de Siauliai 

 



 

Figura n.º 25: Foto com o pároco em Siauliai 

 

O dia terminou com um jantar de despedida num restaurante local, com música 

e danças tradicionais, e a entrega dos diplomas a todos os participantes nesta 

deslocação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balanço final 

 

A delegação Portuguesa considerou a semana globalmente muito 

boa. A inter-relação entre os parceiros foi positiva e proveitosa, de franca 

cordialidade e espírito de equipa. Entre a equipa portuguesa, o clima foi 

muito bom, de franco empenho, apoio mútuo e camaradagem. 

Culturalmente a delegação portuguesa, saiu enriquecida com um 

conhecimento mais profundo do país e da sua realidade sociocultural. 

Chamou particularmente à atenção desta delegação a decoração floral e a 

preservação ambiental da cidade e do país. 

O treino linguístico do inglês foi muito desenvolvido, pese embora 

alguma dificuldade na comunicação em lituano, pela dificuldade do 

conhecimento explícito da língua. 

A equipa portuguesa ressalva o extraordinário empenho no 

acolhimento e acompanhamento por parte da coordenadora lituana. 

 

 

 

 


