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1. Introdução 

 

          Numa sociedade exposta aos enormes desafios da mobilidade internacional, o fomento de 

uma cultura de paz, tolerância, intercompreensão e cooperação entre os povos é, inequivocamente, 

o caminho a traçar no seio das comunidades educativas. Urge, assim, a necessidade imperiosa de 

facultarmos aos nossos alunos meios e ferramentas necessários para a aquisição das 

competências basilares à sensibilização e tomada de uma consciência intercultural, 

proporcionando-lhes ambientes de aprendizagem naturais, fruto de encontros culturais 

diversificados, por forma à efetiva comunicação em línguas estrangeiras. 

           O eTwinning e o Erasmus + surgem, neste contexto, como fortes 

potenciadores/catalisadores de aprendizagens culturalmente significativas, redirecionando o papel 

do aluno e do professor para a (co)aprendizagem, abrindo portas à adoção de práticas pedagógicas 

inovadoras, estimulantes, reflexivas, indo ao encontro de modelos construtivistas e 

sócioconstrutivistas de ensino-aprendizagem e, nomeadamente, com o recurso ao uso das 

tecnologias digitais, tendo por base, na sua génese, a metodologia do trabalho de projeto.  

          O raciocínio crítico, a criatividade, a iniciativa, a resolução de problemas, a avaliação de 

riscos, a tomada de decisões e a gestão construtiva de sentimentos, são, desde logo, aspetos que 

conferem à aprendizagem baseada em projetos a sua imensa riqueza, dado que, através destes, 

conseguimos trabalhar em simultâneo com uma variedade enorme de competências/habilidades e 

podemos, acima de tudo, (inter)relacioná-las, em contextos significativos, com questões do mundo 

real. 

          A criação de ambientes de aprendizagem naturais, tais como os vivenciados nestes 

“espaços”, permitem-nos, indubitavelmente, a comunicação autêntica, potenciando a criação de 

fortes elos de ligação entre os diferentes intervenientes, abrindo portas à aprendizagem 

intercultural. 

          De ressalvar que o eTwinning faz parte do Erasmus + (o programa europeu para a Educação, 

Formação, Juventude e Desporto) possibilitando, assim, a mobilidade individual para fins de 

aprendizagem, a par da oportunidade de financiamento para o desenvolvimento dos projetos – 

Oportunidade única para o contato real com outras línguas, culturas e tradições, possibilitando não 

só, a aquisição/aprofundamento de competências linguísticas diversificadas, mas também o 

incremento da motivação para a aprendizagem das línguas estrangeiras, a tomada de consciência 

da importância intemporal da nossa herança cultural, o desenvolvimento/a exploração de 

competências pessoais e sociais e, desde logo, o estabelecimento de novas amizades, a criação do 

sentimento de pertença à Europa e a interiorização, plena, do conceito de cidadania europeia.  
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          A partilha, a cooperação, a (co)aprendizagem, a (auto)descoberta, potenciarão, 

inevitavelmente, a (co)criação de ambientes de ensino-aprendizagem inovadores, flexíveis, 

estimulantes, que perdurarão no tempo, enriquecendo a visão de “escola”, da “europa” e do 

“mundo” de todos os seus intervenientes – Pelo que continuaremos, no presente ano letivo, a 

dinamizar projetos a este nível, experienciando, uma vez mais, este aliciante desafio (âmbito da 

comunidade escolar).  

 

2. Articulação com o Projeto Educativo do Agrupamento 
 
Eixo 1 – Liderança e Gestão  

Objetivo central: E10C4 – Estabelecer parcerias com escolas e outras instituições 

nacionais/europeias, no âmbito de programas nacionais/europeus. 

Objetivo estratégico: E10104/OE1 – Desenvolver ações com vista ao envolvimento do 

Agrupamento em ações locais, nacionais e internacionais.  

 

Eixo 2 – Prestação do Serviço Educativo 

Objetivos Estratégicos – E20C2/OE3 – Planear atividades que desenvolvam nos alunos 

competências ao nível da pesquisa, pensamento crítico, comunicação, criatividade, colaboração.  

 

3. Objetivos 
 

. Criação de ambientes de trabalho mais ricos e significativos (diferentes atores envolvidos), tendo 

por base o recurso/a exploração das vastíssimas potencialidades proporcionadas pelos ambientes 

virtuais de aprendizagem (e, nomeadamente, os potenciados pelo eTwinning), alicerçados na 

metodologia/no trabalho de projeto:  

 

. Desenvolvimento de competências comunicativas em línguas estrangeiras;  

 

. (Re)criação de eventos de comunicação reais, tendo por base os interesses, as vivências, as 

experiências pessoais dos atores diretamente envolvidos na dinamização do(s) projeto(s);  
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. Aumento do grau de motivação dos alunos, considerando-se estes enquanto/como agentes 

transformadores, autónomos, responsáveis (autoaprendizagem/construção individual do 

conhecimento);  

 

. Recurso à metodologia/ao trabalho de projeto, fomentando-se o trabalho em equipa e colaborativo 

por forma à (co)construção do conhecimento, proporcionando-se a aquisição/o desenvolvimento de 

aprendizagens autênticas/significativas através do estabelecimento de conexões com o mundo real;  

 

. Estímulo do pensamento critico, da colaboração, da comunicação e da criatividade;  

 

. Criação de contextos de aprendizagem multiculturais, por forma ao desenvolvimento de cidadãos 

mais coesos, solidários, abertos à cooperação internacional, indo aos encontros dos pressupostos 

implícitos nos ideais de paz, liberdade e justiça social.  

 

4. Descrição do projeto 
 

No presente ano letivo dinamizaremos 3 Projetos eTwinning distintos, ao nível das temáticas/dos 

assuntos a abordar, a saber:  

 

(1) – An Adventurous Journey to English – Um projeto de curta-duração, no qual se pretendem 

desenvolver atividades lúdico-didáticas, de forma criativa e inovadora, no âmbito do ensino-

aprendizagem da língua inglesa. O projeto conta com a participação de alunos/professores 

da Turquia, Eslováquia, Geórgia, Itália, Jordânia, Polónia, Sérvia e Tunísia.  

 

(2) Small Changes, Big Results! – Um projeto de longa-duração, cujo objetivo central se prende 

com a necessidade de criarmos, junto dos nossos alunos, uma maior consciencialização 

para a necessidade da criação/adoção de hábitos de vida saudáveis, abordando-se, 

também, os possíveis efeitos da pandemia (Covid-19), na “saúde mental” dos nossos 

jovens. Participam no projeto alunos/professores de mais 2 escolas Portuguesas (sendo que 

já trabalhamos no ano letivo transato, com 1 delas, nomeadamente com o Agrupamento de 

Escolas Frei João, de Vila do Conde), Espanha, França, Geórgia, Polónia, Suécia, Sérvia e 

Turquia.  
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(3) Treasure Hunting in My City – Um projeto de longa-duração, que visa a descoberta dos 

valores culturais das nossas localidades/cidades (pontos de interesse arqueológico, 

histórico, entre outros), a par dos seus valores “contemporâneos” (potencial turístico, 

comércio tradicional, entre outros). Serão, ainda, tidos em consideração os jogos infantis 

(tradicionais) por forma ao envolvimento ativo dos alunos. Os alunos/professores 

participantes na dinamização deste projeto são oriundos da Roménia, Albânia, Bulgária, 

Grécia e Turquia.   

 

Horário de Funcionamento: o projeto será dinamizado às terças-feiras, na Biblioteca da Escola, 

entre as 16.30 e as 18.00, encontrando-se em aberto a todos os atores escolares que nele 

pretendam participar.  

 

Recursos espaciais e materiais: Biblioteca da Escola, computadores/Internet, entre outros que se 

revelem pertinentes.  

 

Recursos humanos: alunos/professores das diversas escolas envolvidas.   

 

Modalidades de avaliação: (essencialmente) formativa. 

 

De notar que estes projetos têm modalidades de avaliação muito específicas, de acordo com os 

parâmetros que lhes são exigidos por parte quer do eTwinning, quer do Erasmus +.   

 

5. Propostas de atividades a realizar 
 

. Criação de pequenos vídeos; 

. Elaboração de cartazes/flyers (suportes diversificados);  

. Publicação/tratamento de fotografias/imagens; 

. Redação de artigos (opinião);  

. Entrevistas;  

. Debates; 
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. Dinamização de fóruns (Twinspace do projeto);  

. Comentários aos trabalhos realizados/publicados, quer no Twinspace do projeto, quer na(s) 

página(s) web do(s) mesmo(s);  

. Exploração dos trabalhos realizados pelos diferentes países, podendo recorrer-se aos mesmos 

para articulação/inter(relação) com os conteúdos programáticos em estudo; 

. Realização de eventos comuns (participação, conjunta, em conferências/encontros online, ...);  

. Outras a considerar.  

 

6. Orçamento 

Nada a registar.  

 

7. Monitorização 

Trimestralmente, será feito o balanço das atividades desenvolvidas, sendo este (balanço) 

apresentado nas reuniões de clubes e projetos efetuadas para o efeito.  

Os projetos eTwinning são, regularmente, monitorizados, através de inquéritos/questionários, 

aplicados por parte dos seus dinamizadores (professores das diferentes escolas europeias) e, 

aquando da candidatura a Selos de Qualidade eTwinning, por parte da Organização Nacional de 

Apoio ao eTwinning.  

8. Avaliação 

No final do ano letivo será elaborado um relatório, a apresentar ao Diretor da escola, no qual 

constará a descrição, detalhada, do trabalho realizado no âmbito do Clube eTwinning/Erasmus + e 

no qual serão dadas a conhecer as atividades levadas a cabo, nos diferentes projetos, assim como 

o resultado do balanço destas, quer por parte dos alunos inscritos no clube/outros alunos 

diretamente envolvidos, assim como por mim, responsável pela dinamização do clube.  

 

Fragoso, 28 de fevereiro de 2022 

A professora responsável, 

_____________________    

(Carla Alexandra F. A Alves)       

  


