Participação dos alunos da Secção Europeia no Encontro
O Encontro de Secções Europeias de Língua Francesa que teve lugar em Espinho,
organizado pela Escola Secundária Dr Manuel Laranjeira, em colaboração com a Câmara
Municipal local, contou com a presença de cerca de 400 alunos.
A ESV viu-se representada pela turma do 7º D, que puderam conviver com colegas da
Escola anfitriã, da Escola Eb2/3 Bento Carqueja, de Oliveira de Azeméis, da Escola Secundária
Garcia da Horta, do Porto, da Escola Padre Benjamim Salgado, de Joane, da Escola Secundária
de Ermesinde, da Escola Eb2/3 de Viatodos, e da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino
Gomes, de Ílhavo.
O programa, recheado de actividades, levou-nos da praça da Câmara Municipal de
Espinho até à praia e daí até ao FACE (Fórum de Arte e Cultura de Espinho).
O dia 21 de Maio começou bem cedo e, pelas dez horas, davam-se a recepção às escolas
e os habituais discursos, nomeadamente do Cônsul de França em Portugal. Foram antecedidos
de uma dança protagonizada pelas alunas da escola de Espinho e precedidos de uma largada de
balões, protagonizada por todos os alunos e professores. Estes com mensagens dos alunos de
Espinho alusivas à Europa, coloriram o céu com as cores da bandeira francesa.
Partimos, então, em desfile pelas ruas da cidade. Passamos pela esplanada em frente à
praia da Baía, onde assistimos a uma aula de dança e aeróbia, seguida de algumas
demonstrações por alunos da escola de Joane.
A caminho do FACE, onde era servido o almoço e iriam decorrer as actividades da tarde,
foi possível admirar alguns quadros alusivos à cultura francesa, representados pelos alunos de
Espinho.
Várias actividades estavam previstas para os diferentes espaços do FACE, tendo sido
organizada uma escala que permita a rotatividade possível tendo em conta o elevado número de
participantes. Visitámos o Museu de Espinho e vimos alguns trabalhos retrospectivos das
actividades das diversas secções. Também pudemos participar em algumas actividades
desportivas no exterior.
Os alunos tiveram à sua responsabilidade uma oficina de expressão corporal e passaram
horas a dançar e ensaiar com os colegas de outras escolas a «Chapaloise», uma dança tradicional
francesa que aprenderam no âmbito da disciplina artística de oferta de escola de Expressão
Corporal. Os nossos visitantes ficaram deliciados: muitos tentaram-se a experimentar e fizeramno com muito sucesso e alegria, alguns mais tímidos somente assistiram sorrindo ou batendo
palmas. Os professores que por lá passaram ficaram encantados por verem os nossos alunos, do
primeiro ano de aprendizagem da língua francesa, a explicar os passos e o ritmo em francês.
Face ao sucesso da actividade proposta pelo 7ºD, só pudemos assistir ao final da palestra
sobre a importância da França no mundo, que foi apresentada pela escola de Espinho, momentos
antes de deixarmos a plateia sonhar com uma apresentação de fotos da EuroDisney, obra da
nossa escola. Foi também por falta de tempo que não conseguimos nem participar na oficina de
matemática, dinamizada pela escola de Ermesinde, nem assistir aos trabalhos – teatro e
declamação de poesias – apresentados pelas escolas de Viatodos e Oliveira de Azeméis.
O balanço do nosso primeiro Encontro Nacional de Secções Europeias só podia ser
POSITIVÍSSIMO!!!

