


 

 

 

 







DESAFIOS 



MOTIVAÇÃO 

Intercâmbio 
cultural 

Trabalho 
colaborativo 

Aprendizagem 
ativa 



Objetivos 
 

 

 

 Ajudar os alunos a estabelecerem interrelações entre os conteúdos programáticos 
curriculares de várias disciplinas e a realidade circundante, expressando as aprendizagens 
adquiridas numa linguagem universal que é a fotografia 

 

 Melhorar os níveis de motivação e de envolvimento dos jovens nas atividades curriculares e 
extracurriculares 

 

 Promover o intercâmbio cultural e o trabalho colaborativo entre alunos e professores 
europeus 

 

 Promover o gosto  pela aprendizagem e o uso de línguas estrangeiras e o combate à 
intolerância cultural 

 

 Contribuir para a formação integral dos alunos, fomentando uma educação multifacetada e 
plural, apoiada no uso criativo e responsável das tecnologias de informação e comunicação 

 

 Fomentar a aquisição de conhecimentos declarativos e o gosto pela descoberta sobre as 
línguas e as culturas do mundo, bem como o aprofundamento dos conhecimentos sobre a sua 
língua e a sua cultura. 



Dois contextos de interação intercultural 



Abordagem intercultural 



(cf. Batelaan, 2003; Cochito, 2004;  Johnson & Johnson, 1984) 

http://www.google.com/imgres?q=positive+interdependence&hl=pt-PT&biw=1280&bih=813&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ubw6tXP9abiYTM:&imgrefurl=http://www.portfolio.umaine.edu/~bsirois/edt555/Interdependence.html&docid=dKciYglhM65tCM&imgurl=http://www.portfolio.umaine.edu/~bsirois/edt555/Interdependence_files/droppedImage.jpg&w=235&h=235&ei=QLgWT8vLC8628QPY5rDMAg&zoom=1
http://www.google.com/imgres?q=interaction+face+to+face+cooperative+learning&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=813&tbm=isch&tbnid=w5eHH9pExTha9M:&imgrefurl=http://edtech.kennesaw.edu/intech/cooperativelearning.htm&docid=-4ccigwmceWbzM&imgurl=http://edtech.kennesaw.edu/intech/j0078837.gif&w=339&h=319&ei=-LsWT7e9L8GT8gPAm_j-Ag&zoom=1&iact=rc&dur=219&sig=110786481641340813625&page=2&tbnh=138&tbnw=147&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:7,s:20&tx=102&ty=92




CICLO I: Fase de centração e ligação 

•Sensibilização para a diversidade linguística e cultural 

•Organização social do trabalho em grupos cooperativos 

•Criação de identidade coletiva (nickname) 

•Estabelecimento da 1ª ligação com os parceiros 

•Exploração de perceções da cultura do outro 

CICLO II: 

Fase de estabelecimento da parceria e de criação de relação 

•Promoção do trabalho colaborativo intercultural, através do 

debate de ideias e troca de informação sobre os temas 

tratados (via email, chat e fórum de discussão) 

•Estabelecimento de relação afetiva 

CICLO III 

Fase de  intensificação das experiências interculturais 

•Desenvolvimento de competências etnográficas e 

promoção de uma observação objetiva sem preconceitos 

etnocêntricos 

•Processo de resgate em que se reequacionam os processos 

de constituição das identidades culturais, nos planos pessoal 

e coletivo 

Planificação 

Ação 

Observação 

Reflexão 

Planificação 

Ação 

Observação 

Reflexão 

Planificação 

Ação 

Observação 

Reflexão 

Reconhecimento/ 
Implementação do projeto 

Avaliação e disseminação  
dos resultados  

O projeto eTwinning/ Comenius P&P 

setembro 2011-junho 2013 



MATEMÁTICA 



Biologia Geologia e Inglês 



Educação para Cidadania  
 Língua Materna e Línguas Estrangeiras 



Avaliação do impacto do projeto 



Competências 
plurilingues e 

intercompreensão 

Reflexão sobre 
a ação 

Atualização de 
competências 

digitais e 
pedagógicas 

Oportunidades 
para futuros 

projetos 

Trabalho 
colaborativo e 
interdisciplinar 

Dimensão 
Europeia 

Formação profissional e pessoal 



Avaliação do impacto do projeto 

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?p_l_id=24967223&folderId=25876727&name=DLFE-782968.pdf




“We enjoyed writing letters to our 

partners because we got the 
opportunity to be in direct contact 

with them” 

“We also learned a lot about our country 

and our partners mentioned things we 
didn’t know and had to research about 

them” 

“I learnt to work in the group 
and find out that together we 

can achieve  more”  

“Of course I learnt some 
Portuguese words and I 

must say that it’s 
beautiful language” 

“Thanks to this 
project I above all 

met some new 

friends” 

“I liked 
Complimentary 

Visions work a lot. 
I want to do more 

Congrats!”  

“The participation to the project 
brought advantages like the 
improvement of our English 

communication skills, the great 
opportunity for us to talk with 

other pupils with ages similar to 

ours” 



Competência de 
descoberta e de 

interação 

Atitudes 

Empatia 

Conhecimentos 

 

Impacto na aprendizagem dos alunos 



Clicar em cima da imagem para ver o filme 



Link para o Twinspace 

Link para o site do projeto (Português) 

Link para o manual do projeto 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54616/welcome
http://photographyasapedagogicaltool.webnode.pt/
http://issuu.com/photographycomeniusproject/docs/project_booklet__13junho__artigos


ENCONTRO REGIONAL ETWINNING 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2014 

Maria Piedade Carvalho Silva 

Contacto: mariasilva@escolasdesatao.pt 



"Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me 
insere na busca, não aprendo nem ensino“. ( Paulo Freire ) 


