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Trabalharemos no âmbito de três temáticas fundamentais para a Educação nos dias de hoje – 
o ambiente e as mudanças climáticas, a aprendizagem de línguas estrangeiras, e a necessidade 
dos nossos alunos adquirirem competências digitais. 
 
Além disso reconhece-se  a necessidade de se alargar a dimensão europeia da Educação 
através da introdução de conteúdos ligados a outros países europeus. Temos consciência que 
estamos a educar cidadãos europeus que terão de compreender os seus parceiros e ter 
consciência da diversidade cultural da Europa. 
 
Os métodos tradicionais de ensino do conhecimentos já não são satisfatórios para os nossos 
jovens. É necessário que estes desenvolvam competências que lhes sejam uteis (soft skills) 
quando terminarem a sua educação formal: 
 
. competências de resolução de problemas  
. combinação de conhecimento e competências provenientes de diferentes áreas para serem 
capazes de desempenhar determinada tarefa 
. utilização de ferramentas digitais durante a aprendizagem de conteúdos e desempenho de 
tarefas 
. utilização da língua estrangeira em diferentes situações fora do espaço de sala de aula 
. utilização da língua estrangeira para comunicar e colaborar 
. competências de trabalho  colaborativo e a capacidade de partilhar informação 
. competências organizacionais, tais como a planificação do  trabalho e a avaliação do 
desempenho individual e do outro. 
 
Escolas participantes: 
 

• Escola Nadal de la Generalitat de Catalunya, Espanha (Coordenação)  
• 1st Primary School of Amfissa, Grécia 
• Direzione Didattica Statale 1ºCircolo “E. De Amicis”, San Cataldo, Sicilia, Itália 
• Agrupamento de Escolas D.Filipa de Lencastre, Lisboa, Portugal 

 
Nível etário dos alunos: 11 / 12 anos 
 
 
Através da implementação do nosso projeto Eco-Europe gostariamos de consciencializar os 
alunos, professores e restante comunidade escolar para a importância das pequenas ações e 
das ações individuais na preservação da natureza e das nossas identidades culturais, com o 
objetivo de desenvolver a auto-motivação e o sentido de responsabilidade de cada aluno/a. 



A plataforma de Etwinning  e o Twinspace serão utilizados para partilha e storage de 
informação e para divulgação das atividades 
Nas reuniões transnacionais, nos diferentes países que participam no projeto, estarão 
presentes 4 alunos, e ao longo de 5 dias de trabalho, avaliar-se-á o desenvolvimento do 
projeto, far-se-á a planificação de atividades e dar-se-á resolução a problemas existentes. 
A reunião final do projeto terá lugar em Maio de 2020 em Lisboa. 


