
ETwinning 
Ou 

Uma forma diferente de aprender 



O projeto eTwinning, lançado em 2005, é a principal ação do Programa de 
eLearning da Comissão Europeia, e desde janeiro de 2014 faz parte do 
Erasmus+, o Programa Europeu para a Educação, Formação, Juventude e 
Desporto.  

Finalidade - Desenvolver a dimensão europeia na educação, em duas das 
suas vertentes: a Europa e as Tecnologias de Informação e Comunicação 

Objectivo principal - Criar redes de trabalho colaborativo entre escolas 
europeias, através do desenvolvimento de projectos comuns, com recurso à 
Internet e às TIC. 

O que é o projeto  eTwinning? 



E para vos explicar o que é participar num projeto  eTwinning 
vamos contar-vos a nossa história… 



Nós somos as crianças do JI de S. Bento, em Oeiras 

E esta é a nossa história… 

Olá! 



No princípio 

No princípio… 

Era tudo negro… 

(Antes do eTwinning) 



Estávamos  
tristes 



Assustados 



Aborrecidos 



Acabrunhados 



Não sabíamos o que fazer… 



Estávamos presos em nós próprios. 



Estávamos sós… 



Quando… 

De   
Repente! 



Como por magia… 

Apareceu  





Yuppy!!! 



A nossa vida ficou 
logo toda virada “de 
pernas para o ar” 



Deixámos de estar cegos  



 E passámos a ver muito mais além.  



Os nossos horizontes tornaram-se muito mais vastos, 



O nosso mundo que até aí era pequeno e isolado 



Ficou logo maior 

E muito mais completo. 



Ficou cheio de vida  



 De cor  



 Carregadinho de amigos  



E de muitas outras coisas boas…. 



E agora? 



Agora?… 

Agora somos muitos 



Perdemos o medo 



Ganhámos asas 



Perdemos o medo… 

E partimos à descoberta do mundo. 



Desbravámos territórios  desconhecidos  



Esforçámo-nos para chegar mais alto 



Tornámo-nos curiosos 



Aprendemos muitas coisas novas 



Viajámos imenso, 



De muitas formas 



E pelo mundo todo. 



Discutimos os problemas em conjunto 



E em conjunto encontrámos as soluções. 



Percebemos a importância de trabalhar em equipa. 



Trabalhamos em sintonia 



Somos solidários 



Há muita cumplicidade 



Caminhamos juntos 



De mãos dadas 



Estamos unidos 



E investimos no futuro. 



Nós sabemos que juntos 



Conseguimos ir mais longe. 



Ainda brincamos como antigamente: 



Às mães e aos pais 



Aos cabeleireiros 



Às viagens de carro 





Vamos ao barbeiro 



Jogamos ao lencinho 



À linda falua 



Às escondidas 



À apanhada, 



Subimos às árvores… 



Apanhamos flores, 



Levamos os nossos filhos ao médico 



 Construímos quintas 



Cozinhamos 



Passeamos de mota 



Fazemos construções 



Tratamos os problemas antigos 

Costuramos 



Tomamos banho na piscina da escola 



E semeamos desejos… 



Às vezes temos que nos sentar um bocadinho a pensar…  



Também utilizamos novas ferramentas 



E com muita facilidade… 











Estamos em contacto permanente com os nossos amigos 



Por vídeo conferencia 



Por email 



E pelo correio. 



Com o etwinning somos muito felizes!!! 



E vivemos momentos muito intensos: 



Hastear da bandeira etwinning na nossa escola 



Os Prémios Nacionais eTwinning 



As boas festas dos nossos amigos 



Os cinco anos do eTwinning 



Ou os dez anos do eTwinning… 



Nós, as crianças do JI de S. Bento, somos eTwinners desde 2009 e 
já participámos em muitos projetos. Querem saber quais foram?  



“Twinkle, twinkle little star” 
– Portugal/ Polónia 



“An adventure with chemestry” 
Portugal/ Polónia 



“Our river” 
Portugal/ Polónia/ Alemanha/ República Checa 



“Flying together” 
Portugal/ Polónia/ Bulgária 



“A year with the birds” 
Portugal/ Estónia/ Letónia e Lituânia 



“Hopscotch with animals” 
Portugal/ Polónia/ Bulgária e Roménia 



“What a Wonderful world” 
Portugal/ Roménia/ Bulgária/ Espanha/ 
Luxemburgo/Turquia 



“Eyes, mirror of the world” 
Portugal/ Roménia/ Polónia/ Luxemburgo 



“Be(eTwinner)s 
Portugal/ Roménia/ Polónia/ Bulgária/ Luxemburgo 



“Travel with me” 
Portugal/ Turquia/ Polónia/ Roménia/Espanha/ Itália/ Grécia 



“ Lendas e rendas” 
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“ Novelos de lendas e outras rendas” 
Portugal e Espanha 

http://www.calameo.com/read/000992410f96588c9ea7a 

http://www.calameo.com/read/000992410f96588c9ea7a


“Kindergarten without toys” 
Portugal/ Polónia/ Bulgária 



Jardim de Infância sem brinquedos 

Relação Família/Escola 
O papel das tecnologias digitais 



A ideia surgiu de uma conversa informal, via skype, entre três 
professores de países diferentes: Portugal, Polónia e Bulgária 

2012 -“Ano Europeu do Envelhecimento ativo e da solidariedade 
entre gerações”. 

Motivos diferentes, mas conciliáveis:  
Portugal – Idosos da rua e da família vêm à rede ver as crianças 
brincar. É urgente abrir a escola aos “avós” 
Polónia – Cada vez mais as crianças têm milhares de brinquedos a 
que não dão valor. É urgente aprender a valorizar o que se tem. É 
urgente modificar as práticas de consumo. 
Bulgária – As crianças já não sabem brincar e passam o seu tempo 
coladas aos áudio visuais. É urgente redescobrir o que significa 
brincar. 



 A Ideia: 
“Vamos esvaziar a nossa sala e pedimos aos 
nossos avós para nos ajudarem a reconstruí-la.” 

E assim nasceu um novo projeto: 

Jardim de infância sem brinquedos 
(Kindergaten without toys) 

Portugal – Oeiras, Polónia – Lublin, Bulgária - Pleven  

Objetivos: 
Promover a interação escola/Família 

Troca de competências entre gerações 
Construir pontes entre gerações / Reforçar laços 
Aprender com os mais velhos / Troca de saberes 

Aprender a aproveitar o que se tem /menos consumo 
Aprender a brincar sem audio/visuais 



Abrir a escola aos avós… 
Mas como? 



Fizemos logo um “conselho de sala” e decidimos: 
 Vamos convidar os nossos avós para vir à escola! 

Os avós?  
Porquê? 
E para quê? 
 



1 - Porquê?  
Porque os avós são: 
Bons 
Queridos 
Amigos 
Simpáticos 
Dão beijinhos e abraços 
Dão miminhos 
Sabem fazer tudo 
São divertidos  
Fazem-nos rir 
Fazem disparates 
São muito fortes 
Contam histórias 
Cantam muitas cantigas 
Fazem bolinhos bons 
Têm um jardim e um cão 

2 - O que vêm cá fazer? 
Podiam vir cá: 
Contar histórias 
Brincar 
Fazer brinquedos 
Estar connosco 
Ensinar coisas 
Passear 
Fazer uma festa 
Só para se divertirem 

3 - Como é que os convidamos? 
Qual o motivo? 
Fazemos um convite,  
muitos presentes, 
alguns bolos e uma festa  



E começámos:  Esvaziámos a sala… 



Para convidar os avós fizemos: 

Um convite 

Presentes 

Bolos 



A festa 
Aqui nasceu um castelo 
Entre os avós e os netos 
Desenhado com desvelo 
Construído com afetos. 

Avô Zé 









Polónia Bulgária 



















Então, acham que atingimos os objetivos a que nos propusemos? 





Com o etwinning 



Estamos a construir o nosso mundo 



E temos o futuro nas nossas mãos! 



Então, não querem fazer esta viagem 
connosco? 



Vá lá, coragem… 



Olhem que vale a pena. 



Ser etwinner é muito FIXE!!! 



Adeus! 

Estamos à vossa espera… 



Crianças do JI de S. Bento/ Valejas e Educadora Maria da Luz Borges 
Agrupamento de Escolas de Carnaxide  - Oeiras 


