VISITA DE ESTUDO DE FRANCÊS “PARIS, JE T’AIME!” 2022
No passado mês de Julho, o AECM levou 50 alunos a Paris. A organização a cargo das professoras de Francês: Elisabete
Oliveira, Isabel Maia, Margarida Miranda e Margarida Portela com o apoio da Agência Oscartur permitiu que estes
alunos de Francês vivessem em contexto real o que têm aprendido da cultura e civilização francesas bem como tivessem
a oportunidade de interagir em língua francesa pondo à prova os seus reais conhecimentos linguísticos francófonos.
Este ano achamos melhor transcrever as palavras dos alunos como balanço desta atividade.
REFLEXÕES DOS ALUNOS (uma pequena parte):
“Nesta semana vivenciámos uma viagem incrível, cheia de momentos de convívio e descobertas. Foi estupendo
conhecer mais sobre a cultura e desenvolvimento de um lugar tão especial como este. Paris é sem dúvida aquela cidade
única que todos deviam conhecer. Obrigada a todos que fizeram com que esta visita fosse possível porque valeu mesmo
a pena! “ (Bruna Araújo)
“Esta semana foi uma experiência incrível! Conhecer e aprender mais sobre esta cidade maravilhosa e a sua cultura,
entre monumentos e lugares que serão impossíveis de esquecer, ao lado das pessoas que gosto foi gratificante.
Também nos ajudou a ter mais responsabilidade e independência para a nossa vida futura. Agradeço imenso a toda a
gente que fez com que esta viagem fosse única e extraordinária!” (Margarida Ferreira)
“Eu adorei esta viagem, pois fez com que nós nos divertíssemos e conhecemos mais cidades de França sem ser só Paris.
Gostei muito de passear pelas ruas de Paris, mas o que eu mais gostei foram os parques de diversão: Futuroscope , na
cidade de Poitiers, e à Disneyland, bem próximo de Paris. Estes parques superaram as minhas expectativas. Obrigada a
todos que permitiram que esta viagem acontecesse e a todos que participaram nela.” (Sofia Velho)
“Gostei muito desta experiência, que me permitiu aprender mais sobre esta cidade e conhecer novas pessoas. O dia de
que mais gostei foi o dedicado à Disney, porque voltei à minha infância. Agradeço às professoras por esta viagem
incrível e aos meus colegas que me ajudaram muito. Obrigada por cada momento desta viagem!” (Beatriz Barros)
“Aceitei o desafio da viagem, porque sabia que seria algo inesquecível e, sem dúvida, superou as minhas expectativas.
Já tinha ido a Paris com a minha família, mas sempre quis ter a experiência de ir com amigos. Tudo, tudo na viagem foi
extremamente bem pensado e organizado desde o primeiro dia até ao último!
O impacto de ver todos os monumentos, passar os dias, partilhar momentos e ajuda entre nós faz-me concluir que
somos como uma grande família. Permitiu-nos desenvolver imenso a nossa responsabilidade, mas também regressar à
nossa infância. Obrigada a todos que fizeram esta viagem ser possível, porque vai, de certeza, ficar nas nossas memórias
para sempre.” (Carolina Alves)
“Com esta viagem, que realizei pela segunda vez, consegui aprender ainda mais e crescer mais ainda. Acredito que
consigo realizar os meus sonhos daqui para a frente e para isso tenho de acreditar, acreditar e acreditar! Adorei
conhecer novas pessoas e relacionar-me com elas. Agradeço a cada pessoa presente, desde as professoras aos meus
colegas que me ajudaram imenso. Obrigada por estes momentos super especiais!Adoro-vos muito!” (Beatriz Maia)
“Esta semana serviu não só para ir de férias com os amigos, num país completamente diferente, mas também para
aprender mais sobre a cidade de Paris e a França em si, incluindo monumentos, igrejas e palácios, além da vivência de
um ambiente urbano bem movimentado, admirando a estrutura das casas, as lojas e as ruas, as vendas nas ruas, o
aspeto das pessoas e a economia, as paisagens... Foi uma experiência única que nos permitiu desenvolver laços uns com
os outros e aprender sobre esta cidade maravilhosa. Muito obrigada às professoras e aos motoristas por tornarem isto
possível” (Mariana Mendes)
“Eu gostei muito desta viagem, espero repeti-la para o ano. O dia de que gostei mais foi a Disney, pois voltei a ser
criança. E, por fim, gostava de agradecer a todos os professores e aos motoristas por esta viagem memorável.” (Mª
João Ribeiro)
“Eu já tinha ido à Paris, mas esta semana foi uma experiência completamente diferente, que ficará sempre na minha
memória! Visitar o número de lugares que visitámos e com estas pessoas maravilhosas à minha volta tornaram esta
semana, de facto, inesquecível.” (Lara Mouta)
“Tenho a dizer que esta visita de estudo foi magnifique!!! Eu penso que todos contribuímos para que esta semana fosse
incroyable. Acredito que esta semana tenha sido une épreuve vaincue !!! » (José Lopes)
“Gostava de agradecer esta visita muito agradável que tivemos em França. Gostava também de agradecer a disposição e
a disponibilidade dos professores e dos motoristas para tornarem este sonho realidade. Por fim, estou muito grato por
tudo o que aconteceu nesta viagem.” (João Monteiro)

“Eu gostei muito desta experiência, foi uma oportunidade incrível! Adorei visitar os monumentos históricos e mais
memoráveis de Paris! Agradeço às professoras pelo seu empenho e dedicação ao realizar esta visita e pela sua paciência
para connosco! Espero estar aqui para o próximo ano! Devo dizer que foi uma prova superada! “ (Dina Sterbet)
“Eu agradeço imenso às professoras, que nos deram a oportunidade de visitar um país lindo com uma capital magnífica
que eu nunca tinha conhecido. Adorei esta incrível experiência e a oportunidade de visitar, não só todos os
monumentos, como também os parques temáticos que fomos. Foi graças a todos que esta viagem se tornou uma
viagem de sonho para mim e que nunca esquecerei.” (Diogo Almeida)
“Agradeço muito às professoras por nos proporcionarem uma bela e agradável visita, com muita alegria e convívio.
Gostei bastante de visitar Paris e, de certeza, que gostaria de regressar a esta cidade maravilhosa!” (José Monteiro)
“Eu agradeço às professoras pela oportunidade de ir a França, um país lindo, apesar de já ter ido lá. Adorei, pois desta
vez fui com os meus amigos!” (Tiago Ferreira)
“Eu fiquei muita feliz pela oportunidade que me deram de realizar esta viagem incrível e agradeço às professoras pelo
empenho que tiveram na organização da mesma e aos meus amigos que me fizeram divertir muito. Para mim, tudo foi
bonito desde os museus e as praças até aos monumentos magníficos, que ficarão com certeza na minha memória.”
(Inês Teixeira)
“Fazendo uma reflexão após estes grandes 6 dias de visita de estudo, concluí que é necessário aproveitar as chances
que nos são dadas para momentos memoráveis como esta visita. Gostei muito de explorar vários monumentos,
paisagens, locais com a escola e estes ficarão na memória! Queria agradecer às professoras pela organização deste tipo
de atividades e espero estar presente no próximo destino, no próximo ano letivo.” (Vasco Sobral)
Também os professores ficaram encantados com estes 50 alunos que se revelaram muito responsáveis, educados,
interessados e colaborativos. Bem Hajam!
Merci Beaucoup! À la prochaine!

