European Quality Label para projecto eTwinning
da turma 2.º A da EB Ribamar
No ano letivo de 2019/2020 os alunos da turma RIB2A, da Escola Básica de Ribamar,
começaram a dar os primeiros passos no eTwinning (Ação do Programa Erasmus+ da
União Europeia). Acção esta, que tem como principal objetivo criar redes de trabalho
colaborativo entre as escolas europeias, através do desenvolvimento de projetos
comuns, com recurso à Internet e às Tecnologias de Informação e Comunicação. A
Ação eTwinning pretende promover, em professores e alunos, a consciência do
modelo europeu de sociedade multilingue e multicultural.
Ao abraçarem os projetos “ ETHICAL WORKSHOP” e “ FAMILY HEALTH” os alunos da
turma RIB2A desenvolveram um trabalho que implicava/implica um forte compromisso
entre os diferentes atores educativos (professores, órgãos de gestão e alunos) numa
atividade a múltiplos níveis. Podendo-se chegar a trabalhar uma gama ampla de
disciplinas e temas do currículo.
Como resultado da participação dos alunos em ambos os projetos. Foram atribuídos a
ambos os projetos, os selos Nacional e Europeu de Qualidade, mas o mais importante
é a possibilidade de usufruírem de uma forma motivadora e divertida de aprender. As
suas experiências com o eTwinning ajudaram-nos não só a desenvolver as suas
competências no âmbito das línguas e das TIC, mas também a compreender as
diferentes culturas. No presente ano letivo 2020/2021 a turma RIB3A, participa no
projeto internacional eTwinning intitulado `` LET THEIR VOICE BE US '', e
simultaneamente no projeto “MY HOME AND MY SCHOOL”, este último

com a

participação da professora de inglês, Cristina Reis. ”LET THEIR VOICE BE US” tem
como principal objetivo, consciencializar a sociedade sobre os direitos dos animais e o
amor pelos dos animais, em face de vários eventos tristes que vamos assistindo, um
pouco por toda a parte.
O projeto conta também com vários parceiros da Turquia. Os professores envolvidos
no projeto, apesar da pandemia, desenvolvem várias atividades pelo amor e pelos
direitos dos animais através do ensino presencial e à distância. O objetivo é causar
impacto nos alunos, nas suas famílias e na sociedade. Se pensarmos que somos o
futuro, podemos ter esta ajuda preciosa de ajudar a sociedade onde estamos inseridos
em manter os sentimentos de amor e afeto, longe da violência crescente,

desenvolvendo e garantindo que esses sentimentos sejam estimulados por toda a
sociedade.
Estamos a realizar imensas atividades desde o mês de outubro, como escrever uma
história comum, fazer vídeos de animais “falando” e expressando os seus direitos,
recorrendo a ferramentas web2.
Como corolário, a Agência Erasmus+ atribuiu ao projeto liderado pelo professor Luís
Ferreira, o selo de qualidade europeia para projectos eTwinning. um reconhecimento
ao mais alto nível europeu do trabalho realizado.

