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AVEIRO

Sete famílias
do distrito acolhem
alunos europeus
Intercâmbio Sete famílias do distrito de Aveiro vão receber
outros tantos alunos vindos de vários pontos da Europa
D.R.

O núcleo AFS local de Aveiro é bastante activo

Luís Ventura
Chega a Aveiro, amanhã, um
grupo de sete estudantes do
Ensino Secundário de várias
nacionalidades que terão à sua
espera outras tantas famílias
da região. Eles vão participar
num intercâmbio intercultural
promovido pela associação Intercultura-AFS Portugal.
Os alunos, com idades compreendidas entre os 15 e os 18
anos, vêm de Espanha, República Dominicana, Dinamarca,
Itália, Turquia e República Checa e vão ficar na cidade de Aveiro (dois), um em Águeda, dois
em Oliveira do Bairro, um em
Oliveira de Azeméis e um em
Ílhavo.
Estes alunos integram um
grupo de 91 jovens do Ensino
Secundário de mais de 30 nacionalidades diferentes, dos
quais 15 estudantes vão parti-

cipar no intercâmbio durante
três meses, seis durante um semestre e 70 estudantes vão
participar no intercâmbio anual, vivendo e estudando em
Portugal durante um ano lectivo completo.
Para cada um destes estudantes foi necessário encontrar
uma família de acolhimento,
que recebesse o estudante em
casa durante o tempo do seu
intercâmbio. As famílias de
acolhimento que decidiram
acolher os estudantes encontram-se em diferentes localidades do país. Além de Aveiro,
que acolhe sete jovens no total,
há famílias de acolhimento nos
distritos de Braga, Vila Real,
Porto, Viseu, Coimbra, Leiria,
Santarém, Lisboa, Setúbal, Faro
e nas ilhas da Madeira e dos
Açores.
Em cada região, as famílias
podem contar com apoio de

voluntários de órgãos locais da
associação, que também se encontram espalhados pelo país.
Para a recepção dos estudantes, a associação Intercultura-AFS está a organizar um
“Campo de Chegada”, que se
inicia amanhã e culmina com
o encontro entre os estudantes
e as famílias no domingo, pelas
14.30 horas, no Seminário Torre d’Aguilha, perto de Carcavelos.
As candidaturas para as famílias de acolhimento estão
abertas todo o ano no site e no
blogue da associação Intercultura-AFS, uma Associação Juvenil de Voluntariado, sem fins
lucrativos, com estatuto de Instituição de Utilidade Pública.
Trabalha na área da educação
não-formal para uma Aprendizagem Intercultural e Educação Global, desde 1956, promovendo intercâmbios envolvendo jovens, famílias e professores, instituições e a comunidade em geral. |

“Ninguém é dono do mar;
o mar não é de ninguém”
ENCONTRO “Ninguém é dono do mar; o mar não é de ninguém”, cantaram alunos portugueses, espanhóis e mexicanos que se juntaram em Aveiro,
nos últimos dias, para debater
a subida do nível médio das
águas do mar, um problema
comum aos três países.
Ontem, no âmbito do Encontro Internacional sobre Alterações Climáticas que decorreu
na Fábrica Centro Ciência Viva,
foram apresentadas as conclusões de vários dias de trabalho.
Só que as preocupações sobre
o tema foram tratadas sob a
forma de filme e de um musical que estrearam no auditório
daquela instituição.
Francisco Soñora-Luna, do
IES Virxe do Mar, a par de Joaquim Ramos Pinto, presidente
da ASPEA -Associação Portuguesa de Educação Ambiental,
um dos coordenadores do projecto EduCO2cean, que visa
dar a conhecer a importância
da investigação sobre os impactos e mitigação das alterações climáticas no mar, mostrou-se muito satisfeito com o
que os alunos conseguiram
realizar.
“O objectivo era fazer com
que os alunos investigassem
sobre a temática, integrando os
conhecimentos científicos utilizando formas de comunica-

EDUARDO PINA

Auditório do Centro Ciência Viva encheu para ver os trabalhos

ção apoiadas na arte”, explicou
o responsável espanhol.
Este projecto envolveu alunos europeus, entre os 15 e os
17 anos, na comunicação das
alterações climáticas e na promoção da sensibilidade ambiental.
Coordenado pelaASPEA-Associação Portuguesa de Educação Ambiental, o EduCO
2cean contou com a participação da Ciência Viva e instituições de Espanha (Universidade
de Vigo, IES Ribeira do Louro,
Campus do Mar, IES Virxe do
Mar), Escócia (MASTS - Marine
Alliance for Science and Technology) e Polónia (Caretakers
of the Environment International).
“Os alunos participaram em
oficinas de robótica, tecnologia

e holografia para produzir os
projectos”. Outra vertente da
apresentação teve a forma de
um musical, que combinou as
artes cénicas, plásticas e a dança e o teatro, tendo sido elaborado um argumento para passar uma mensagem de que
existe um problema global de
subida do nível da água do mar
e alerta para as suas consequências nas populações, passando a ideia de que “juntos podemos mitigar alguns dos problemas ambientais do planeta”.
O projecto termina em Agosto de 2018 e Francisco SoñoraLuna tem a garantia de Pedro
Pombo de que a Fábrica Centro Ciência Viva dará continuidade a esta parceria, “pois
Aveiro será sempre uma referência para o projecto”.LV

