
 

 

 

Planificação de um projeto eTwinning  

 Título 

Usos e costumes nacionais/internacionais 

 

Breve descrição 

Este projeto consiste essencialmente na troca de conhecimentos, na partilha de saberes das 
diferentes culturas regionais e internacionais, em todos as vertentes: (usos, costumes, religiões, 
gastronomia…) na cooperação, na transversalidade das várias disciplinas envolventes, no 
altruísmo.  

 

Língua: Português/Francês/Inglês 

Alunos: (Idades compreendidas entre 9 e 15 anos) 

Disciplinas: (Português, Francês, Inglês, HGP, Ciências, Matemática, Educação Musical, E.V.T; 

Educação Física, TIC, E.M.R.C.) 

 Objetivos 

-Reforçar a cooperação entre a Comunidade Educativa; 
-Fomentar a partilha; 

-Melhorar as relações interpessoais; 
-Conhecer e respeitar as diferentes culturas regionais (usos, costumes, gastronomia, religião…); 
-Fomentar a aceitação e compreensão da diferença; 
- Fomentar o trabalho colaborativo; 
- Fomentar o cumprimento das regras do trabalho em equipa; 
-Aprofundar o uso das novas tecnologias… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Processo de trabalho 

Calendarização : 
 
Primeiro período:  

1. apresentação das escolas envolvidas, aos parceiros;  
2. definição de estratégias de trabalho em cada escola; 
3. construção do paddlet de cada escola onde serão registadas todas as atividades. 
4. abertura do espaço de partilha dos paddlet no twinspace 

 
Segundo período: 
 1. Pesquisa das tradições minhotas/alentejanas… 
Português- Recolha de contos populares típicos das regiões; 
H.G.P- Recolha de tradições históricas; 

Francês-Recolha de tradições de Alsace e Normandie. (Gastronomia, efemérides, música, folclore) 

Inglês- Traduções de legendas e de textos. 
Ciências- Recolha da fauna e flora de cada região.. 
Matemática- Levantamento de dados.-Estatística 
Educação Musical- Recolha de tradições musicais (cantares ao desafio, cante alentejano). 
Educação Física- Recolha de tradições ao nível de danças (malhão, vira, chula…) 
E.V.T-Recolha de pintores famosos. Criação de avatars 
TIC- Organização do Paddlet, Criação de um e-book, onde serão registadas todas as atividades. 

E.M.R.C- Pesquisa de tradições religiosas. 
Terceiro período 
 1. Apresentação do trabalho final à comunidade educativa, através de um e-book, usando o book 
creator. 
 

 

Resultados Esperados 

 

Sensibilização de toda a Comunidade Educativa para a Interculturalidade regional. 
Partilha de todo o trabalho elaborado ao longo do ano letivo à Comunidade Educativa, através 
de um e-book ou projetando os paddlets. 
 
 

  

  

 


