Games Achieve My Educational Success… agora na Turquia

Na semana de 23 de fevereiro a 2 de março, os professores Leonor Marques e Fernando
Pinho, juntamente com os alunos Ariana Moreira, Margarida Gouveia e Nuno Almeida do
Agrupamento de Escolas de Vilela, deslocaram-se à Turquia em nome do projeto internacional
Erasmus + "Games Achieve My Educational Success".
Este projeto tem como principal objetivo a criação de ambientes cativantes na educação com
recurso a jogos, uma forma eficaz de alcançar os alunos. Estes são encorajados a usar a sua
criatividade e a desenvolver as suas competências, das quais digitais inclusive. Este não foi o
primeiro encontro do projeto, que ocorreu na Lituânia, país coordenador e, posteriormente,
realizou-se outro em Portugal entre os dias 19 e 23 de março de 2018. Nesta semana, os
alunos e docentes portugueses juntamente com os parceiros da Espanha, Itália, Lituânia,
Polónia e Turquia, visitaram a cidade de Istambul e Izmir, explorando os seus principais locais
turísticos e monumentos, e viveram em famílias de acolhimento, onde estiveram em contacto
direto com a cultura regional, na cidade de Eşme (Uşak).
Foram desenvolvidos workshops de arte, dança folclórica turca, ciência e programação,
acrescentando ainda os vários jogos que dão nome ao projeto. Tanto os alunos como os
professores envolvidos tiveram a oportunidade de melhorar as suas aptidões e técnicas. Estes
projetos são bastante benéficos no sentido em que reúnem participantes de vários países que
tentam dar uma resposta conjunta ao mesmo problema, dando espaço à partilha de ideias,
debates e amizades que unem os colaboradores.
Foi desta forma que, num ambiente descontraído, mas de disciplina e educação, se realizou
mais uma das muitas dinâmicas de mobilidade que o Agrupamento de Escolas de Vilela tem
vindo a integrar ao longo dos últimos anos, numa perspetiva de internacionalização e qualidade
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do ensino, contribuindo assim para a promoção da dimensão europeia.
By: Ariana Moreira
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