
A nossa viagem  em  Itália 

 

19.2 

Despedimo-nos da família, entramos no avião para ir a Bolonha. 

Em Bolonha jantamos  numa pizzaria e fomos dormir. 

 

20.2 

Demos uma volta a Bolonha. Comemos Pasta ao almoço. Comemos gelado. 

Apanhamos um comboio até Lucca. Em Lucca, jantamos numa pizzaria, juntamente 

com os alunos gregos. 

 

21.2 

Foi um dia super interessante, mas um pouco difícil pois estava cansada da viagem. 
 Encontramo-nos com os alunos italianos ao pé do Hotel. Fiz logo amigos novos. O 
dia 21 de fevereiro, foi muito interessante. Encontramo-nos com os alunos italianos 
ao pé do Hotel. Fiz logo amigos novos. 

A abertura do evento decorreu no Palácio Ducale. Em seguida demos uma volta à 
cidade, acompanhados por um guia e almoçamos numa pizzaria. 
Depois do almoço fizemos uma caça ao tesouro, mas não conseguimos acabar. 
Começou a chover! E a cair granizo! 

 

22.2 

Depois do pequeno almoço fomos de autocarro até Camigliano, para nos reunirmos 
na escola. Observamos as figuras de Pinóquio, feitas pelos alunos da escola e 
ouvimos a história. 

Em seguida fomos visitar o parque do Pinóquio. E passamos um tempo agradável  
em Vila Garzoni. 
Almoçamos num restaurante. A comida foi deliciosa. 
Depois do almoço visitamos o Grande Carvalho e a Ponte del Diabolo. 

 

23.2 

Visitaramos o Museu do Carnaval. Achei magnífico. Fizeramos uma figuras em 
papier machê. Almoçamos num Bistrô. 

Depois  do almoço demos um passeio pela beira mar. 
Em seguida  visitamos a cidade de Pizza, tiramos fotos com a conhecida Torre de 



Pizza. É uma cidade maravilhosa! 
 

24.2 

De manhã fomos até à escola em Camigliano. Passamos o dia com os nossos colegas 
italianos e fizemos amizades novas. Realizamos alguns workshops interessantes e 
almoçamos na cantina da escola. 
À noite, jantamos todos juntos num restaurante. A comida foi deliciosa. 
 

25.2 
 
Foi o último dia que passamos com os nossos colegas estrangeiros. Reunimo-nos 
na escola para a cerimónia de despedida. 
À tarde visitamos a cidade de Florença e almoçamos lá. 
Em seguida demos uma volta ao centro histórico. Comemos gelado e compramos 
algumas lembranças. 
Jantamos em Florença e voltamos para o Hotel. 
 
26.2 
 
Foi o nosso último dia em Lucca. Demos uma volta pela cidade, despedimo-nos 
dela. 
Almoçamos numa Pizzaria. 
Em seguida fomos para a estação de comboios. Partimos para Bolonha. 
Fomos de avião até ao Porto. 
Reencontramos a família. 
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