
                                                 
 

“Effective Language Teaching with Digital Technology”- Cardiff- 28/09 a 6/10 de 2019 
 
Saímos de Lisboa no sábado, dia 28 de setembro, às cinco da manhã, nunca imaginando que 
demoraríamos cerca de 12 horas a chegar a Cardiff, no País de Gales! De Lisboa fomos até Amesterdão, 
onde fizemos uma escala de 4 horas. Daí apanhámos outro voo para Bristol onde tivemos que apanhar 
um autocarro da National Express que nos levaria a Cardiff numa hora e pouco. Depois foi “só” uma 
caminhada de meia hora até à casa da nossa “host”, com uma paragem para tomar um café com o 
intuito de recuperar alguma energia. Escusado será dizer que íamos cheias de expectativas em relação 
ao curso que iria melhorar as nossas “skills” em tecnologias digitais e com maior curiosidade ainda em 

relação ao sítio onde iriamos ficar hospedadas nos próximos 9 dias.  
Ao chegar à rua da nossa anfitriã, verificámos logo que iriamos ficar muito 
bem instaladas! O que de facto aconteceu! A nossa anfitriã, Cynthia Baker, 
que era uma das organizadoras do curso, recebeu-nos MUITO bem! Foi 
mesmo uma “super host”! A casa era extremamente confortável e 
espaçosa e a comida deliciosa!!! Tivemos direito a pequeno- almoço, 
almoço (packed lunch) e jantar, sempre “freshly made”! Na mesma casa 
também ficou outra participante na formação, a sueca Jennie Dahlberg. 

Estavam reunidas todas as condições para passarmos uma semana fantástica! 
Domingo- 29/09/2019- Embora o dia ameaçasse chuva, nada nos impediria de 
fazermos um passeio nos arredores de Cardiff. O nosso guia foi fantástico e deu-
nos a conhecer muitos factos interessantes sobre Gales, a sua história, cultura e 
tradições. Visitamos o museu de Swansea, percorremos a costa ao longo da 
Peninsula de Gower, parámos em algumas praias (Mumbles, Rosshili…) e fomos 
ver a “Arthur’s stone” que, segundo consta, era a pedra onde estava cravada a 
lendária espada do Rei Artur, Excalibur. 

30/09/2019- De manhã, os participantes nesta formação, num total de 
17, oriundos de diversos países como Portugal, Itália, Hungria, 
Eslováquia, República Checa, Suécia e Bulgária, foram recebidos na 
National Assembly for Wales. Depois de visitar a zona da baía e do 
porto de Cardiff, fomos para o hotel, onde iriamos passar os próximos 
dias em formação. À tarde, o Professor David Evans deu-nos uma 
palestra sobre o Sistema Educativo Inglês.  
 

1/10 a 3/10/2019- Estes 3 dias foram todos praticamente passados no hotel, a aprender a utilizar 
diversas plataformas, sites e aplicações para serem utilizadas em contexto de sala de aula e até mesmo 

fora dela. O nosso formador, Joe Dale, era um verdadeiro perito no 
que diz respeito à tecnologia! Confesso que o primeiro dia foi o mais 
avassalador devido à quantidade de informação transmitida!!! O que 
vale é que no fim deste dia fomos 
todos jantar ao bar/ restaurante 
“Prince of Wales”, onde pudemos 
relaxar e conhecermo-nos todos 
um pouco melhor! Escusado será 
dizer que o prato mais escolhido 
foi “Fish and chips”!  

 

 

 

 

 

 

http://erasmusplus.rs/erasmusplus-week/


                                                 
 
Os dois dias seguintes já foram mais tranquilos, pois tivemos mais tempo para explorar as aplicações e 
“brincar” com elas como, por exemplo, Mentimeter, Bookcreator, Animator, iFunFace, Stop motion 
studio, Padlet, Seesaw Class, MSQRD, Vlogit, Wakelet, Podcasts, Flipboard, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/10/2019 Dia da realização e apresentação dos trabalhos, nos quais 
teríamos que aplicar algumas das apps aprendidas na formação. A 
prof. Ana Noémia, a Regina (da República Checa) e a Jennie (da 
Suécia), fizeram uma apresentação sobre Cardiff. A prof. Paula 
Vicente fez um trabalho relacionado com as obras do Museu do 
Prado, que se encontravam expostas na nossa escola.  
E demos por terminada a nossa formação com a foto da praxe: a foto 
de grupo: 
 
 
 
 
 
 

 
 
5/10/2019 Dia cultural destinado a visitar o museu Nacional de História ao ar livre em St. Fagans, que 
retrata o estilo de vida, a cultura e a arquitetura do povo galês ao longo da história. Tivemos a sorte de 
ter uma visita orientada pelo professor David Evans, que muito enriqueceu a nossa experiência. Da 
parte da tarde visitámos o Castelo de Cardiff. 

                                          
 
6/10/2019     Time to go back home!!! E como o que é bom, acaba depressa, chegámos ao fim desta 
semana fantástica, onde aprendemos tanta coisa nova e conhecemos gente boa! Os Galeses foram 
muito educados e afáveis e fizeram-nos realmente sentir “CROESO” (Bem-vindos)!... 
 
…E passadas 12 horas chegámos a Lisboa!!! 
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