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Sobre o Projeto

▪ Outubro de 2017 e fevereiro de 2018

▪ Alunos entre os 12-15 anos 

▪ 5 países, 19 escolas europeias (14 da Turquia, 2 da 
Grécia, 1 de Itália, 1 da Polónia e 1 de Portugal)

▪ 335 alunos e 20 Professores no total /25 alunos 
Portugueses e 1 professor

▪ Disciplinas envolvidas: Inglês, Artes, TIC, Ciências 
Naturais, História e áreas transversais: Literatura, 
Teatro, Música…





Objetivos

Promover a cooperação alunos/alunos, alunos/professores e 
professores/professores usando ferramentas da Web 2.0

Melhorar a competência digital

Desenvolver o conceito cidadania digital e de cidadania global ativa

Promover o intercâmbio cultural e a comunicação multilateral

melhorar as competências em LE, particularmente o inglês

Estabelecer relações amistosas entre nativos digitais de diversas culturas

https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/261614


Atividades mensais

▪ Enfoque na interação e cooperação atividades mensais
baseadas em determinados "Dias Especiais", os hábitos
digitais e questões sociais globais.

▪ Dia Mundial do Sorriso (os alunos compartilharam ideias
sobre o que os faz sorrir)

▪ Dia Internacional da Tolerância (criaram um poema
colaborativo para refugiados)

▪ Dia Mundial da SIDA (pesquisa sobre a SIDA e perguntas à
OMS)

▪ Ano Novo (eCards e pesquisa de desportos alternativos em
cada país)

▪ Dia da Internet Segura (criaram uma pesquisa colaborativa
e lançaram uma campanha de segurança na Internet).

https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/261611
https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/261615
https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/261616
https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/261617
https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/261618
https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/261619


Outras atividades

Mapeamento mental e gamificação:
os alunos manifestaram particular
entusiasmo na transformação de
conteúdos em jogos ou vídeos.

https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/261669


Contexto / Articulação curricular

▪ Apresentação do projeto nas aulas de Inglês com algumas

atividades integradas no currículo da disciplina.

▪ Atividades integradas no currículo estendidas a diversas áreas
de aprendizagem através da biblioteca escolar (Português,
Inglês, História, Ciências Naturais, TIC, Ed. Física e Ed. Visual):

• Tolerância (a vida de Aristides de Sousa Mendes)

• Poema colaborativo sobre os refugiados

• Cyberbulling (questões de segurança na Internet)

• Desportos alternativos

▪ Grupos de alunos da turma, de forma voluntária, aderiram a

outras atividades do projeto realizando as tarefas propostas na

biblioteca



Trabalho colaborativo

Os alunos mostraram-se entusiasmados com as propostas
e melhoraram as suas competências ao terem de:

• encontrar a ferramenta web 2.0 adequada para criar
produtos

• usar o vocabulário correto e frases para transmitirem
as suas mensagens

• colaborar para comunicar as suas preferências na
criação de vídeos ou apresentações de material

Os alunos passaram a utilizar algumas das ferramentas
noutros contextos e em atividades para outras disciplinas
(apresentação de trabalhos).



Colaboração entre as escolas parceiras

A colaboração entre os professores parceiros
foi ininterrupta em todas as fases do projeto:

• Twinspace e Teachers’ bulletin

• Webinars

• Facebook

• e-mails.

Os alunos participaram em todas as etapas dos
produtos do projeto utilizando as ferramentas
da web 2.0, enriquecendo os diversos Padlets
/Forums com as suas opiniões, material
fotográfico e comentários, produzindo vídeos,
jogos ou quizzes.

Particularmente interessante foi a realização de um vídeo

(leitura do poema colaborativo sobre os refugiados) para

participar no “Read Aloud Day”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=RGU189pcbMs

https://twinspace.etwinning.net/43763/home
https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/333971
https://www.facebook.com/groups/121367731918084/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=RGU189pcbMs


Resultados, Impacto

O impacto deste projeto foi verificável em vários domínios:

• permitiu dar a conhecer a cultura, tradição e alguns marcos

culturais de cada um dos países envolvidos.

• desenvolveu algumas das competências específicas das

disciplinas de Inglês, História, Ciências Naturais e TIC, em

trabalho colaborativo com a Biblioteca Escolar.

• permitiu que alunos e professores que implementaram o

projeto aprendessem a colaborar e comunicar com uma

comunidade europeia mais ampla.

• Os alunos melhoraram as suas competências digitais e de

comunicação, desenvolveram a criatividade e pensamento

crítico.

▪ O projecto Digiventurer Teens teve um impacto

positivo para atrair o interesse de alunos e professores

para participar em projetos europeus e tornar as

aprendizagens mais significativas

▪ O resultado mais bem sucedido a nível interno terá sido

mostrar a alunos desmotivados pela escola, e

particularmente pela disciplina de Inglês, que a

participação em projetos eTwinning permite ampliar

conhecimentos ao mesmo tempo que torna o

processo de aprendizagem mais atrativo.

https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/261670

https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/261670


Avaliação dos alunos



Avaliação

https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/335635

https://twinspace.etwinning.net/43763/pages/page/335635


Reflexão
O que foi novo/diferente? Quais foram os 
benefícios e/ou desafios/obstáculos? O que 
aprendi sobre o meu ensino e sobre a 
aprendizagem dos meus alunos?



Reconhecimento



https://twinspace.etwinning.net/43763

https://twinspace.etwinning.net/43763


Prémio Nacional eTwinning 2018 – categoria 3.º ciclo

https://www.powtoon.com/online-presentation/bBRVZA06yMt/digiventurer-teens/?mode=movie

https://www.powtoon.com/online-presentation/bBRVZA06yMt/digiventurer-teens/?mode=movie
https://www.powtoon.com/c/bBRVZA06yMt/2/m



