Grandma stories in 2030
Competências desenvolvidas: L
 eitura e Escrita
Nível de Escolaridade: 3.º Ciclo Ensino Básico
Docente responsável: Maria Silva
Escola: E
 scola Básica Integrada de Ferreiras de Aves

Descrição
Neste projeto implementado nas aulas de Inglês numa turma do 9º ano de escolaridade foi feita a
recolha de histórias junto de avós e avôs, traduzidas e ilustradas para serem partilhadas com os
parceiros e serem identificados os principais problemas com que se debatiam os jovens há 50 anos
atrás. Numa segunda fase, a partir do estudo e apresentação em vídeo feita pelos alunos sobre os
Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), os alunos criaram colaborativamente,
com os seus parceiros, histórias que recontariam aos seus netos em 2080 inspirados nos ODS. Os
alunos puderam treinar a leitura e praticar a escrita como um processo colaborativo, projetar uma
capa de livro, analisar e editar a escrita de outros e fornecer feedback sobre a escrita de seus
parceiros. Os alunos tiveram a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos sobre os
elementos de uma história, estruturas gramaticais e vocabulário para escrever histórias.
Etapas
1- Apresentação aos parceiros através da elaboração de textos em língua inglesa e de um vídeo
2- Recolha áudio de histórias juntos dos avós para posterior transcrição, ilustração e tradução para a
língua inglesa.
3- Estudo dos ODS através de atividade de leitura e compreensão de recursos do site da Unicef (A
Maior Lição do Mundo)
4- Participação no evento World Read Aloud Day com a leitura em voz alta de banda desenhada
sobre os ODS.
5- Trabalho em equipas internacionais para a composição de histórias inspiradas nos ODS.
6- Leitura e revisão da escrita para posterior publicação.
As

etapas

do

projeto

encontram-se

identificadas

e

descritas

neste

link:

https://twinspace.etwinning.net/43648/pages/page/257785
Recursos
eTwinning, Gamificação, site Wix
Ferramentas digitais
Kahoot; flipgrid, padlet, sway, genia.ly, google docs, google drive, twitter, grupo privado no
Facebook, Storyjumper, canva, soundcloud, biteable, scribb (entre outros).
N.º de alunos envolvidos
15
Espaço(s) utilizado(s)
Sala de aula, Biblioteca Escolar

Mais informação...
http://mariasilvau2.wixsite.com/grandmastories2080
Observações
Twinspace do projeto: h
 ttps://twinspace.etwinning.net/43648/home

