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A minha viagem à Alemanha 

 O projeto Erasmus+ é um programa da EU para a Educação, Juventude e 

Desporto e dá a oportunidade a alguns estudantes de várias escolas a possibilidade de 

desenvolverem e partilharem conhecimentos e experiências em instituições e 

organizações em diferentes países da EU. 

 Em abril de 2018 participei no projeto “Erasmus+ Digital Empathy” da minha 

escola e tive a felicidade de poder viajar até à Alemanha precisamente numa pequena 

cidade com cerca de 25000 habitantes que fica localizada numa ilha de Constance no 

estado da Baviera. 

 Foi uma experiência inesquecível e que se tivesse a oportunidade voltava sem 

dúvida a repetir. 

 Adorei, o facto de ter de ficar numa família de acolhimento e de ter de partilhar 

os costumes e hábitos daquela família com uma cultura, alimentação, e rotinas 

completamente diferentes das minhas. Não tive qualquer tipo de problema de 

adaptação a integrar-me no seio daquela família, bastante acolhedora e simpática. O 

único problema era a comunicação pois eu não falo alemão e um pouco de inglês, mas 

tudo se resolveu. 

 Também gostei muito de fazer novas amizades de várias nacionalidades e de 

partilhar com elas informações das nossas vidas. 

 Conhecemos os locais mais emblemáticos da cidade, também visitamos a ilha 

de Mainau onde fizemos um passeio de barco, a montanha Pfander que já pertence à 

Áustria onde andamos de teleférico e visitamos um parque natural. 

 Durante aquela semana também participamos em atividades na escola muito 

divertidas e ao mesmo tempo instrutivas tais como exercícios manuais, desportivos e 

tecnológicos. Este tipo de exercícios também serviu para nós interagimos com todos os 

alunos dos outros países. 

 Eu aconselho esta experiência a qualquer aluno, pois é uma experiência de 

desenvolvimento pessoal em todos os aspetos, porque temos a possibilidade de ter 

contacto com outras culturas, línguas, pessoas e acima de tudo é muito divertido. 

 Acreditem, não se vão arrepender. 

 

Rafael Martins 


