
 
DIÁRIO DA VISITA À HUNGRIA NA SEMANA DE 17 A 22 DE MARÇO 

INTERVENIENTES: as alunas Leandra, Carolina e Mariana, e o aluno João da turma B do 8º ano; 

e as docentes Elsa Mateus e Graça Morgado, coordenadora do projeto. 

16 DE MARÇO  

Saída de Leiria às 18 horas, num autocarro, que conduziu os alunos e as docentes a Lisboa. 

Parida num voo da TAP, por volta das 23h55.   

 

17 DE MARÇO   

Chegada ao aeroporto de Budapeste por volta das 4h00 (hora local). Viagem em autocarro até 
à estação de comboio, e depois partida em comboio para a cidade de Szeged, onde chegámos 
às 9h13. A receção foi feita pela professora Noémi e por quatro alunas que representavam as 
famílias de acolhimento. Dirigimo-nos è escola, a pé, e seguiu-se uma breve visita à escola. Os 
alunos assistiram a aulas de gramática húngara e participaram em atividades lúdicas, enquanto 
as docentes assistiram a aulas de inglês e de italiano. Trata-se de uma escola católica, com 
possibilidade de alojar até cerca de 45 alunas. Há seis freiras que vivem e trabalham na escola. 
A escola aceita crianças desde o ensino pré-primário (3 anos) até ao ensino secundário. Até ao 
presente ano apenas eram aceites alunas no ensino secundário, mas este ano já foi aceite um 
aluno, pretendendo-se que a escola seja gradualmente mista.  

 



 
O acolhimento foi muito agradável e caloroso por parte da coordenadora e das famílias de 
acolhimento. A receção na escola foi muito amistosa (alunos, coordenadora do projeto e 
diretoras da escola). Havia um bom ambiente nas aulas a que assistimos, e todos os alunos 
tinham bom comportamento. O almoço e o jantar foram servidos na cantina da escola, em 
ambiente calmo, numa sala à parte e na companhia de alguns docentes da escola. 

18 de MARÇO 

- Visita guiada à escola; 

- Pequeno lanche com doçaria tradicional húngara; 

- Apresentação das peças de teatro levadas a cabo por cada país; 

- Almoço na cantina; 

 

- Visita ao Zoo de Szeged; 

- Reunião de trabalho dos docentes. 

As nossas alunas e o aluno estiveram sempre muito bem-dispostos e muito satisfeitos com as 

suas famílias de acolhimento. 

Os trabalhos foram bem conseguidos, tendo sido cumpridos todos os objetivos. Foi notória a 

satisfação dos nossos alunos pelo trabalho realizado. 

No Zoo viveram-se horas de contacto com a natureza, num ambiente descontraído, sendo que 

as nossas alunas e o aluno aproveitaram a ocasião para confraternizar com os seus colegas 

europeus. Foram responsáveis e autónomos. Comunicaram em francês, inglês e espanhol, com 



 
os seus colegas Eslovácos, Turcos, Húngaros, Espanhóis e Polacos.  

 

19 de MARÇO 

- Assistência e participação em duas aulas de línguas estrangeiras  (alunos e docentes): 

italiano, francês, inglês e alemão; 

- Visita guiada / peddy-paper à cidade de Szeged: descoberta dos monumentos e dos locais 

mais emblemáticos da cidade;   

 

 

- Almoço na escola; 

- Aula de dança tradicional húngara, em interação com todos os alunos, alunas, professores e 

professoras dos países participantes. 

Os alunos e as alunas continuavam muito bem integrados e à vontade com os colegas. 

Mantiveram-se as suas atitudes corretas, elogiados pelos professores húngaros e pelas famílias 

de acolhimento. Observámos que as turmas de língua estrangeira tinham uma média de 6 / 7 

alunos, motivados e muito bem comportados. No início e no final de cada aula todos fazem 

uma pequena oração em latim.  

A aula de dança, orientada por alunos e alunas da escola, deu lugar à diversão, alegria e 

descontração, tendo contribuído para aumentar a proximidade entre todos. 



 

 

20 de MARÇO 

- Visita à cidade de Budapeste e aos monumentos mais emblemáticos; 

- Piquenique em Budapeste;  

 

- Visita ao “Centro dos Milagres Científicos” durante duas horas: oportunidade para levar a 

cabo experiências no âmbito das Ciências Físicas; 

- Reunião de trabalho dos docentes na escola. 

Verificou-se sempre muito boa organização e boa integração dos alunos, convívio, fascínio pela 

beleza da cidade, nas suas dimensões arquitetónica e natural. 

21 de MARÇO 

- Patinagem no gelo num Centro de Patinagem de Szeged; 

 

- Almoço na escola; 

- Tarde livre, com as famílias e as professoras; 

- Partida, por volta das 21h locais. 



 
A manhã foi muito agradável, tendo proporcionado outros momentos de lazer únicos. Era 

notório o companheirismo e a boa disposição. A partida foi muito emotiva, na despedida dos 

colegas e das suas famílias, que afirmaram ter tido imenso prazer em ter recebido os nossos 

alunos.  

 

Em jeito de conclusão, uma reflexão final das docentes e dos nossos alunos: 

Esta foi, sem dúvida, uma viagem muito enriquecedora tanto ao nível cultural como das 

relações internacionais. Proporcionou momentos únicos de aprendizagem e troca de saberes. 

As alunas e o aluno saíram da Hungria mais tolerantes e sensíveis a realidades diferentes da 

sua.  

Nas palavras de uma aluna, esta viagem significou para si maior conhecimento dos húngaros, 

das suas crenças religiosas e da língua. Diz também ter aprendido a valorizar mais a comida e a 

aceitar melhor as diferenças. Sente-se mais preenchida por ter feito novos amigos e ter vivido 

experiências novas. Uma outra aluna afirma ter vivido nesta semana os melhores dias da sua 

vida: gostou muito de conhecer a sua família de acolhimento e de ter feito novos amigos. 

Gostou também de conhecer uma cidade tão diferente da sua. Na partida sentiu-se triste, mas 

reconfortada pelas experiências vividas. Destacam-se as diferenças no funcionamento da 

escola e no comportamento dos alunos, que se nota serem muito “aplicados nas aulas”. Uma 

outra aluna destaca ainda a simplicidade das pessoas com quem conviveu, e o facto de serem 

pessoas que valorizam os valores da família, da amizade e da generosidade, 

independentemente da sua situação financeira. Para esta nossa aluna, foi como estar na sua 

casa e para o aluno foi também uma experiência única que lhe deixa muita saudade. 

Todos são unânimes em dizer que voltariam a repetir a experiência, se lhes for dada nova 

oportunidade. 

A nossa Escola congratula-se por ter proporcionado, em particular aos alunos, uma experiência 

tão enriquecedora que os fez e continuará a fazer crescer como pessoas e como cidadãos 

europeus.  



 
 


