
 VIAGEM A LONDRES 

 

COMO GANHÁMOS A VIAGEM 

 

 Tudo começou quando uma representante da Porto Editora visitou a nossa 

escola, para nos informar da existência da APP EV SmartBook. Ficámos todos 

interessados e decidimos começar a jogar.  

O 6.º A é uma turma de bons alunos, habituados a estudar, e poder fazê-lo no telemóvel 

é muito mais divertido! Melhor ainda se conseguirmos ganhar prémios! 

 O primeiro a ganhar um telemóvel fui eu. Logo no mês seguinte, o Alexandre e a 

Joana Conceição também conseguiram. Os nossos prémios e o nosso entusiasmo iam 

contagiando cada vez mais os alunos da nossa e das outras turmas. 

 Só no 2.º período é que começámos a sonhar com a possibilidade de irmos a 

Londres. Parecia bom de mais, mas sempre acreditámos!  

 No dia 1 de maio, quando soubemos que tínhamos vencido, foi uma sensação 

indescritível. Estávamos eufóricos! Nem queríamos acreditar. Tínhamos mesmo 

conseguido!!! 

 Ganhámos muitos tablets, telemóveis e bilhetes de cinema. Mas a possibilidade 

de conhecer Londres com os meus colegas de turma foi uma experiência inesquecível. 

 Mal chegámos ao aeroporto do Porto e nos despedimos dos nossos pais para 

passarmos os portões de embarque, parecia que estávamos a entrar no mundo dos 

sonhos. Entrámos no avião e tudo estava pronto para a nossa mágica viagem começar. 

 Entretanto, o avião aterrou e nós pisámos o solo do Reino Unido. Estávamos em 

Londres!!! 

 Logo no primeiro dia fomos visitar um museu incrível: Madame Tussauds. 

Adorámos! Vimos as nossas personagens favoritas, da Marvel, da Guerra das Estrelas, 

os nossos desportistas e artistas favoritos entre muitas outras celebridades e ainda 

pudemos tirar fotografias com todos eles! 

 De seguida, fomos jantar ao Royal National Hotel. Estava delicioso! E a primeira 

noite no hotel com os nossos amigos foi fantástica! Desculpem, professoras,  

compreendo que tenha sido cansativo, mas nós estávamos demasiado excitados com 

toda esta aventura! 

 No dia seguinte, claro que estávamos exaustos pela falta de descanso, mas, 

mesmo assim, aproveitámos o dia ao máximo! De manhã, após um pequeno-almoço 

britânico delicioso, partimos para uma Half Day City Tour. Foi muito bom conhecer os 

locais mais emblemáticos de Londres (lamentei apenas que o Big Ben estivesse em 

obras). Almoçámos no St. James Park, com esquilos e tudo! De tarde fomos conhecer o 



Natural History Museum. Desde dinossauros gigantes a pequenos insetos, vimos uma 

grande variedade de animais. Foi incrível! 

 Ao final do dia, mais um jantar apetitoso no nosso hotel. Nessa noite, tivemos de 

nos render ao cansaço e deixámos as professoras dormir. 

 No último dia, visitámos o British Museum. O que eu mais adorei foi ver as 

múmias ao vivo e a Pedra Roseta... séculos de história ali, à minha frente! Nunca 

esquecerei! 

 Quando fomos para o aeroporto, embora com pena por a nossa viagem estar a 

acabar, continuámos a aproveitar até ao último minuto esta fantástica aventura que 

vivemos juntos, e a verdade é que voltámos muito satisfeitos por vivenciarmos esta 

experiência incrível e cientes do quanto aprendemos e de como terminámos estas férias 

bem mais enriquecidos! 

 Agradecemos muito às professoras que nos acompanharam com toda a 

paciência, carinho e disponibilidade, principalmente à melhor diretora de turma que 

alguma vez poderíamos ter, a professora Margarida Godinho!  

Estamos gratos também à Porto Editora que nos proporcionou esta experiência que 

nunca iremos esquecer! 

 MUITO OBRIGADO! 
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