EUROPE IS MY PLAYGROUND, projeto eTwinning

Sobre o projeto:
"Nenhum homem é uma ilha"
Este projeto visa conscientizar os alunos sobre a cultura de outros países europeus.
É direcionado a estudantes de 13 a 15 anos de idade.
O projeto consiste em escrever, falar, ouvir e ler sobre lugares importantes, pessoas,
histórias, gastronomia, eventos etc. em cada país parceiro.
Neste momento, os parceiros são escolas de Portugal, Sérvia, Espanha, Grécia e Polónia.
Cada escola compartilhará materiais diferentes (textos, vídeos, apresentações PPT,
pósteres, postais, fotos etc.) sobre sua própria cultura, que serão exibidas num mural
internacional em cada escola e divulgadas online.
Outro objetivo deste projeto é desenvolver as competências digitais dos alunos,
promovendo o uso de ferramentas disponíveis online, como o Canva,o Padlet, o Calameo,
o Socrative, etc.
Os objetivos são trazer um gostinho da Europa para cada escola, promover a
conscientização sobre diferentes culturas e ampliar os horizontes e as fronteiras sociais
dos alunos. Além disso, este projeto visa melhorar as competências gerais de inglês dos
alunos, a criatividade e o pensamento crítico.

O que se pretende:
Cada escola parceira será responsável pelo partilha mensal de materiais sobre assuntos
pré-decididos. Os assuntos variam da apresentação da escola e da equipa em setembro à
apresentação do país e região em outubro e, a partir de então, um tópico deve ser abordado
cada mês:
História (novembro),

Literatura (janeiro),
Desporto (fevereiro),
Gastronomia (março),
Lendas e contos (abril),
Tradições (maio).

Algumas datas importantes também serão destacadas, como Dias Nacionais (vídeos
compartilhados), Dia Europeu das Línguas (pictionary), Natal (troca de postais), Dia dos
Namorados (apresentação PPT com frases de amor / tradução e pronúncia em inglês), etc.
Os alunos trabalharão em grupos e serão designados para diferentes tópicos e tarefas.

Divulgação dos materiais criados e avaliação do projeto:
Os produtos finais serão partilhados na plataforma digital eTwinning, na página oficial
da escola, no canal de YouTube da professora e na página de Facebook do Agrupamento.
Os alunos expressarão sua opinião sobre o projeto num mural de Padlet e, eventualmente,
responderão a um questionário no Socrative ou no Google Forms.

A professora responsável:
Dina Rodrigues

