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A primeira mobilidade do projeto My Culture – Your Culture – Our Culture decorreu em Pozega, 

Croácia, entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2018. Participaram nesta mobilidade os professores Rui Costa, 

Lurdes Moedas e Tânia Martins e os alunos Catarina Cavaco (9ºF), Jorge Estêvão (11ºD), Maria Ximenes (11º 

D) e Isabela Cavalcanti (11ºF).  

 

Esta Mobilidade teve como tema principal a história e cultura local e a receção foi organizada pela 

escola Ekonomska Skola daquela localidade, tendo sido realizadas as seguintes atividades: 

 

 

 

10 de dezembro 

• Receção por parte da Diretora da escola e pelo seu corpo docente; 

 

• Visita às instalações da escola, tendo recebido informações genéricas sobre o respetivo sistema 

educativo;  

 

       

 

 

• Apresentação, por parte dos países participantes, das propostas individuais para o logótipo do 

projeto, e respetiva eleição; 

 

           
 

• Visita guiada à cidade de Pozega, incluindo a entrada no museu, onde os participantes assistiram a 

uma palestra sobre a história da cidade. 

 

 



11 de dezembro 

• Deslocação à localidade de Vukovar e visita ao museu de história e cultura Vucedol. 

• Workshop sobre cultura Vucedol. 

• Visita à cidade histórica de Osijek. 

 

 

 

  

 

12 de dezembro 

• Workshop (para os alunos) sobre o alfabeto glagolítico nas línguas eslavas. 

 

    

• Workshop (professores) “Visible thinking and thinking routines in history classes”. 



13 de dezembro 

• Visita ao museu de Zagreb 

• Visita guiada ao centro histórico de Zagreb. 

• Caça ao tesouro (alunos) na cidade de Zagreb. 

 

 

  

 

14 de dezembro 

• Visita e participação numa entrevista na 

rádio local de Pozega. 

 

• Receção por parte do Presidente da Câmara. 

 

• Reunião preparatória das atividades a 

desenvolver até à próxima mobilidade. 

 

• Cerimónia de encerramento e atribuição de 

diplomas. 

 

 

 



Esta mobilidade proporcionou a todos os participantes a oportunidade de adquirir e aprofundar o 

conhecimento sobre a história e cultura da região, desde a pré-história até ao passado recente, após a 

declaração da independência do país. 

Além disso, proporcionou aos alunos uma oportunidade única de conhecer realidades diferentes, conviver 

com outros alunos de vários países, trocar impressões e experiências e de aperfeiçoar as suas competências 

linguísticas em inglês. 

Pelo exposto, considera-se que esta mobilidade atingiu os objetivos inicialmente propostos, tendo a 

experiência sido muito positiva e vantajosa para os participantes por proporcionar um contacto direto com 

outra realidade, outro sistema educativo, outra cultura, história e costumes.  

 

https://www.facebook.com/MCYCOC/ 

https://www.youtube.com/channel/UCl7H1z313VYOLo7F46AHZ5A 

 

https://www.facebook.com/MCYCOC/
https://www.youtube.com/channel/UCl7H1z313VYOLo7F46AHZ5A

