Projeto eTwinning "We read, we learn,
we know!"
Competências desenvolvidas: L
 eitura e Escrita
Nível de Escolaridade: 3
 .º Ciclo Ensino Básico
Docente responsável: Manuela Maria Cachada Baptista
Escola: Escola Secundária Daniel Faria, Paredes e Escola
Básica de Baltar, Paredes

Descrição
O projeto visa promover e/ou consolidar o prazer de ler e a compreensão leitora, através do trabalho
articulado e colaborativo entre as Bibliotecas Escolares e “Professores de Sala de Aula”, e suscitar,
simultaneamente, a tomada de consciência e o compromisso dos alunos em relação a si próprios, à
comunidade e ao planeta.
Objetivos do Projeto:
- Consolidar hábitos de leitura.
- Melhorar as capacidades associadas à leitura.
- Desenvolver o gosto pela partilha de experiências de leitura diversificadas (incluindo experiências de
leitura para acesso à informação, em diferentes suportes).
- Associar o prazer/ benefício da leitura ao desenvolvimento do espírito crítico, à capacidade de emitir
opinião e de intervir no mundo.
- Usar diversas ferramentas digitais para pesquisar e tratar a informação, divulgar experiências de
leitura, expressar ideais e trabalhar colaborativamente.
Etapas
1- Apresentação dos alunos e dos professores e familiarização com o Twinspace (espaço virtual do
Projeto).
2 - Apresentação das Escola parceiras e do meio envolvente.
3 - Formação de grupos constituídos por alunos das diferentes escolas parceiras, que devem
colaborar na elaboração de trabalhos online e a distância.
4 - Pesquisa e partilha de sugestões bibliográficas para leitura autónoma e recreativa no âmbito da
temática do projeto.
5 - Partilha de leituras feitas e discussão de pontos de vista.
6 - Avaliação do trabalho desenvolvido com recurso a questionário (formulários do Google).
Recursos
eTwinning
Ferramentas digitais
Padlet, Tricider, Google Docs, Sway, Kahoot, ...
N.º de alunos envolvidos
41

Espaço(s) utilizado(s)
Agrupamento de Escolas Daniel Faria, Paredes
Mais informação...
https://twinspace.etwinning.net/108903/home
Observações
Encontram-se envolvidos no Projeto, os seguintes professores do Agrupamento:
- Ana Neves - Inglês
- Ana Oliveira - Português
- Ermelinda Morais - Ciências Naturais
- Helena Carneiro - Geografia
- Jerónima Sousa - Inglês
- Manuela Maria Baptista (fundadora) - Professora Bibliotecária
- Marta Norton - Português
- Virgínia Sousa - Professora Bibliotecária
Para além dos professores e dos alunos portugueses referidos, participam no Projeto professores e
alunos da Bulgária, da Grécia e da Ucrânia.

