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O estagio teve inicio em 23 de Outubro de 2018, sendo a turma constituída
maioritariamente por alunos ingleses, da zona de Tomar, freguesia da Serra, com
idades entre os 30 e 70 anos. Aceitei este desafio, prevendo à partida ter algumas
dificuldades adicionais tais como hábitos, língua e cultura. Verificou-se ainda um
processo de rotação dos alunos, alguns que vinham ou iam para outros países, com
permanências curtas em Portugal, amigos ou familiares dos residentes.
Por isso, só foi possível acompanhar a evolução ao longo do ano, relativamente aos
mais assíduos, nos quais são visíveis algumas mudanças. Forneci também material e
programas de prática individual de 10 e 15 minutos. Transmiti ainda conceitos teóricos
de práticas macrobióticas, por forma a modificar comportamentos alimentares e de
vida.
O meu envolvimento neste estagio,
trouxe-me muitos outros benefícios
complementares à pratica, pois que toda esta dinâmica de preparação do material, da
logística, do sumário e das matérias propriamente ditas, obrigam a um maior
empenhamento. Desafiante ainda foi a preparação das aulas em língua inglesa; a
própria curiosidade dos alunos contribuiu para que tenha feito um estudo prévio da
linguagem e revisão com prática das matérias que estavamos a tratar. Este estagio foi
preenchido com experiências muito enriquecedoras e gratificantes.
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