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Breve descrição 

Os alunos dos diferentes países vão criar uma revista digital com conteúdos relevantes 

sobre as modalidades desportivas mais praticadas no seu país, a par dos hábitos 

alimentares saudáveis mais populares, dando assim nota das tendências nacionais em 

contexto europeu. Os alunos poderão apresentar o produto final do seu trabalho sob a 

forma de artigos digitais (formato padlet ou postermywall), vídeos ou podcasts. O trabalho 

de pesquisa/ avaliação usará como ferramenta de trabalho formulários Google.  

 

Parceiros 

Portugal (fundador do projeto), França 

(co-fundador), Espanha, República 

Checa, Roménia, Itália, Polónia e 

Turquia.  

 

Língua 

Inglês. 

 

Equipa eTwinning Zarco – Alunos 

Cursos Profissionais de 10.º, 11.º e 12.º Anos (14-19 anos) ± 90 alunos 

Novo Ensino Recorrente (18-20+ anos) ± 10 alunos 

 

Equipa eTwinning Zarco – Docentes  

Ana Figueiredo 

Cristina Justo 

Madalena Varela 

Manuela Ferreira 
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Objetivos 

1. Dar a conhecer modalidades desportivas tradicionais e modernas e hábitos alimentares 

saudáveis por toda a Europa; 

2. Encorajar os alunos a desenvolver em contexto real as suas competências em língua 

inglesa; 

3. Desenvolver hard e soft skills: comunicação em língua estrangeira (no contacto com os 

colegas-parceiros, na produção dos trabalhos e na resposta aos vários questionários); 

competências digitais; aprender a aprender (na pesquisa de materiais na web); trabalho 

colaborativo; responsabilidade; autonomia; espírito crítico; capacidade de iniciativa; 

cidadania; competências interpessoais; aprendizagem intercultural. 

 

Avaliação 

Os alunos vão trocar informações, pedir esclarecimentos e dar sugestões através das 

secções Jornal e Forum do Twinspace. No final, irão responder a um questionário de auto e 

heteroavaliação sobre as atividades desenvolvidas.  

Os trabalhos produzidos e a dinâmica dos grupos será alvo de avaliação, eminentemente 

formativa, no âmbito dos roteiros modulares dos diferentes cursos. 

 

Resultados esperados 

- Materiais no TwinSpace; 

- Artigos, fotografias, vídeos, podcasts e gráficos que proporcionarão uma visão global 

sobre o desporto e os hábitos alimentares nos países envolvidos, projectando-os, assim, em 

contexto europeu; 

- Desenvolver competências em língua inglesa; 

- Desenvolver competências no domínio das TIC; 

- Desenvolver competências de pesquisa, seleção e organização de informação; 

- Desenvolver a curiosidade e a tolerância em relação a outras culturas; 

- Aprofundar a capacidade de aprender a aprender; 

- Criar uma relação de proximidade e cooperação entre alunos e docentes dos países-

parceiros, que poderá conduzir a novas parcerias. 

 

 

 

 


