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PORTUGUESE 

A solidariedade é ainda mais necessária... 

...nesta época da pandemia de Covid-19 que parece não ter fim! 

Flexível, inventivo, adaptável, paciente, empático, ...todos nós que acompanhamos uma parceria 
estratégica devemos ser especialmente assim. Todos os envolvidos em nossa parceria, Cultura e 
Artes: Pontes para a Solidariedade (CABS), esperavam ter reuniões e intercâmbios construtivos com 
os colegas europeus. Há um ano e meio, estamos nos reunindo exclusivamente online! Nós nos 
vemos, discutimos o progresso do projeto, tomamos decisões, informamos sobre atividades e 
resultados... mas não podemos comer, rir, cantar juntos, explorar mais de perto a cultura dos 
parceiros. É uma grande pena, pois um dos enriquecimentos mais importantes que a cooperação 
européia traz para os projetos Erasmus+ não pode ser experimentado: a alegria de estarmos juntos! 

As conferencias planejadas com muita antecedência não podem ser realizadas devido às restrições 
de viagem dos últimos 18 meses. E ainda - juntos e em solidariedade - conseguimos criar muito para 
nossa parceria estratégica e já temos documentos, recursos, atividades, fotos e muito mais no site do 
projeto https://cabs-erasmus.eu para compartilhar. 

Sob o tema "Patrimônio Cultural", apresentamos as tradições culinárias e musicais de nossos países 
(Finlândia, Itália, Espanha, Suécia e Alemanha), bem como o setor não turístico de nossas cidades. 

- Sob "Evolução das Artes na Europa", serão apresentados pintores de três épocas e oito países. Com 
atividades para os alunos. 

- Identidade e Personalidades Européias" é sobre algumas celebridades que desempenharam um 
papel significativo no desenvolvimento de uma Europa comum. 

- "Reminiscências individuais" nos permite conhecer - em diferentes idiomas - as experiências e 
histórias de vida dos alunos dos países parceiros. As experiências dos indivíduos durante a pandemia 
também são compartilhadas lá. 

- Com "Atividades de Aquecimento" e "Recursos Diversos", fornecemos aos professores e alunos 
materiais versáteis. 

Numerosas atividades - online e para ensino presencial - estão incluídas nos vários tópicos. A maioria 
deles são projetados para o ensino de línguas, mas também podem ser usados para arte, história e 
educação política, entre outros. 

E em breve nós, colegas desta parceria estratégica, nos encontraremos novamente ... mais uma vez 
online ! Mas talvez em breve nos encontremos "pessoalmente"! CABS continua abrindo portas para a 
solidaridad! 
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