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No dia 28 de Outubro, partimos bem animados e expectantes: o primeiro grupo em Job
Shadowing para a Noruega, para BERGMO UNGDOMSSKOLE, em Molde.

A viagem foi longa, com paragens em Madrid (para um sono rápido depois do metro, avião,
comboio, autocarro…) e em Oslo. Apesar de apenas termos algumas horas, como não acelerar o
passo para absorver alguns pontos culturais da cidade? Não sem antes, sentados no banco da
Karl Johanes Gate, a saborearmos um hamburger com batatas fritas num saco de papel,
observarmos a população: a multiculturalidade, a comemoração, por alguns, de uma tradição
externa como é o Halloween, e outros reflexos da emigração na capital norueguesa.
A vista exterior da Catedral e alguns monumentos e estátuas: “The Tiger”, junto à estação central;
“She Lies”, estrutura de aço e vidro a nascer no mar junto à “Opera House”; “Christian IV”,
imponente no meio do mercado de flores; “Knus Nazismen”, o impressionante martelo a esmagar
a suástica nazi contra uma pedra norueguesa que simboliza a resiliência e resistência do país;
“Cecilie”, inaugurada este ano, para a consciencialização de muitos, a primeira estátua de uma
mãe que vive com um incurável cancro de mama; “The Mother”, majestosos sete metros em
bronze a receber-nos junto ao “Munch museum”. Sim, como não correr para ver, ao vivo, alguns
quadros de Edvard Munch? E procurarmos avidamente “O Grito”?
Cremos que lá deixamos, também, uma marca muito portuguesa: boa disposição e o entusiasmo,
quase infantil, de cinco professores a decalcar texturas, bem coloridas, esculpidas numa mesa do
museu!

Finalmente em Molde, chegamos ao pôr-do-sol do dia 30 de Outubro: o pôr-do-sol pelas 16.30! Já
com o corpo a reagir a esta alteração do fotoperíodo, travamos conversa com uma estudante que
connosco esperava o bus que nos levou ao Kviltorp Camping, onde ficamos alojados num
bungalow. Preparamo-nos para, no dia seguinte, subirmos 10 minutos a pé e finalmente,
conhecermos

a escola de Bergmo, expectantes com a vivência de um sistema educativo

provavelmente muito diferente do nosso, num país considerado dos mais prósperos da Europa.
O acolhimento foi óptimo, começando pelo responsável pelo projeto de Erasmus+ para
professores, Kyrre Saethe, que nos apresentou ao Principal (Diretor), a outros membros da
Direção, Lars Flemmen e aos colegas que se encontravam a lecionar.
Proporcionaram-nos o acesso às suas aulas, aos espaços escolares, acolheram-nos como se
fossemos professores da escola! A escola de Bergmo já participa em Erasmus com os alunos há
muito tempo (sabemos que estiveram na Madeira) e, para eles, foi também a primeira experiência
com Erasmus + Professores.

Depois de uma apresentação sobre o nosso Sistema Educativo, o nosso Agrupamento e a nossa
Escola-Sede, num encontro com os professores, respondemos às questões que nos colocaram.
E, assim, ao longo de toda a semana…
O Vice-Diretor, Lars, guiou-nos pelas instalações daquela escola “13-16”, com pouco mais de 300
alunos, inaugurada em 1972: o auditório, a sala de música, os ginásios (um dos quais um antigo
bunker para proteção da população), o laboratório, as salas de aula, a cozinha na qual decorria
uma aula de culinária para os alunos de 14 anos…muito bom… o arroz de legumes, a focaccia, o
ambiente, o diálogo que mantivemos! (No dia seguinte uma outra turma preparava, ao som das
nossas muitas perguntas, hamburgers de salmão, pão e crepes.)

Em longas conversas na sala de professores, com os fiordes e o oceano Atlântico como cenário
de fundo, os professores Kyrre e Lars, e todos os dias o grupo de professores que se envolvia ia
crescendo, esclareceram-nos as dúvidas, nomeadamente sobre as diferenças do sistema
educativo norueguês relativamente ao nosso.
A escolaridade obrigatória decorre entre os 6 e os 16 anos, embora todos possam aceder ao
Ensino Secundário (e quase a totalidade dos alunos o faz) e à Universidade.
Há um programa nacional e um conjunto de disciplinas opcionais que cada escola seleciona; a
educação está municipalizada, mas cada escola pode tomar as suas opções. Ali encontramos 4
turmas de cada ano, o correspondente aos nossos 8º, 9º e 10º anos.
Há aulas entre as 8:30 e as 14:00, em períodos de 90 min e com intervalos de 30 min. Em cada
bloco, não se descuida a pequenina pausa de 5 minutos para esticar o corpo. Depois, os alunos
vão para casa ou participam em atividades fora da escola. Regra geral, atividades desportivas e
musicais, na maioria das vezes organizadas e lecionadas por grupos de pais voluntários.
Os trabalhos de casa são apenas necessários se os alunos não conseguirem cumprir o seu plano
de trabalho quinzenal que inclui todas as áreas.

O currículo organiza-se em áreas temáticas, por exemplo, Naturfag (Ciências Naturais),
Samfunnsfag (ciências humanas e sociais), Musikk (Música, onde todos aprendem guitarra), Kunst
& Handverk (arts and crafts), várias línguas como Engelsk, e Arbeidslivsfag… esta surpreendeunos, particularmente, e de forma muito positiva: a valorização da “economia doméstica", do que
envolve a preparação e confeção de refeições, o que se estende por outras atividades como
passar a ferro, ou lavar roupa...enfim, desenvolver a grande competência de uma vida autónoma!
E todos os dias de manhã lá chegamos… nós, a pé, e a maioria dos alunos de bicicleta! Com sol,
chuva ou neve, são quase todos os que têm bicicleta elétrica, sobretudo os que se deslocam das
encostas. E trocavam uns tímidos ou calorosos “good morning!” com os portugueses que, muito
provavelmente, entrariam numa das suas aulas nessa manhã.
A comunicar sempre em inglês, partilhamos ideias e analisamos metodologias. Não só assistimos
e participamos em várias aulas, como todos fizemos apresentações acerca das nossas áreas

específicas de lecionação, atividades extracurriculares que desenvolvemos, alguns artistas
portugueses e sobre Portugal.

Os professores Kyrre, Lars e Maria não descuidaram o nosso conhecimento do meio envolvente,
formas de vida da população e cultura: aconselharam-nos uma caminhada ao pico de Varden para
abarcar uma paisagem de suster a respiração; acompanharam-nos numa viagem pelos fiordes,
cerca de 30 minutos no ferry gratuito para a população, que parte do porto de Molde, e termina
junto à aquacultura de salmões, é novamente carregado a energia elétrica para regressar;
proporcionaram-nos um jantar de bacalhau fresco na residência de Lars; conduziram-nos nos seus
automóveis elétricos à deslumbrante estrada do Atlântico e à vila piscatória de BUD (pronunciase BUU), onde observamos instrumentos de pesca e estruturas para secar o peixe e pudemos
desfrutar da gastronomia local.
Em mais um transporte público, não pudemos deixar de “dar um pulinho” a Molde, a “cidade das
rosas”, na tarde do último dia, depois das aulas e de uma emocionante despedida dos alunos e
dos professores.
Caminhando pelas ruas, fomos vendo, perguntando, fotografando… a Catedral, a estátua
Rosepiken, o Romsdal museum e a praia Retiro, onde não resistimos ao tão prometido mergulho
nas águas geladas.

Após este Job Shadowing, todos concordamos que podemos reconhecer nos noruegueses a
essência de ser aluno e de ser professor. A língua, o ambiente, o clima e a organização do seu
sistema educativo são diferentes… e esperamos poder partilhar e aplicar, dentro do possível, o
que de melhor conhecemos e interiorizamos.

E, já agora, um segredo: talvez reencontremos os nossos amigos em abril de 2023, aqui em
Gondomar, na nossa Escola e com muito sol!

