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Projeto eTwinning 

Cidadania e Desenvolvimento/ 1º CEB                                                      Ano Letivo 2021/22 

Título do projeto 

 

(Apelativo, ideia inovadora, …) 

 
Máximo: 250 caracteres 

BIODIVERSIDADE – ANIMAIS AMEAÇADOS/AUTÓCTONES DA TUA REGIÃO 

Projeto de incentivo à descoberta de animais em vias de extinção, com características 

autóctones, que existem apenas em habitats específicos, em determinadas regiões de 

Portugal ou do continente Europeu. 

Parceiros 
(Nome dos professores e escolas que vão 

integrar o projeto; caso seja um projeto 

em funcionamento, identificar os 

participantes) 

Maria Inês da Costa Marques Saraiva- professora do Agrupamento de Escolas de 

Manteigas, Manteigas. 

Carla Isabel Pena dos Santos Morgado – professora do Agrupamento de Escolas Dr. 

Guilherme Correia de Carvalho, Seia. 

Breve descrição do 

projeto 
(Apresente a descrição do seu projeto, 

seja claro(a). Refira o que vai desenvolver, 

que competências espera desenvolver, 

produtos, estratégias, metodologias) 

 

Máximo: 1000 caracteres 

O projeto tem como objetivo geral, o conceito de biodiversidade, como um domínio 

importante para o Desenvolvimento Sustentável.  Pesquisar a biodiversidade, ao nível 

dos animais autóctones existentes na sua região (características: locomoção, 

revestimento, reprodução, alimentação e classe), de forma a reconhecer a função da 

biodiversidade e a importância da sua preservação. 

Língua de 

comunicação (Pode ser 

mais do que uma língua) 

Português e Inglês, de forma a facilitar a comunicação entre os parceiros aderentes 

ao projeto. 

Alunos: faixa etária.  Alunos com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos. 

Objetivos  
(Escreva com clareza os objetivos do 

projeto, evite expressões vagas) 

 
Máximo: 1000 caracteres 

-  Compreender que a biodiversidade corresponde à diversidade de organismos vivos 

que existem no nosso planeta; 

 
- Reconhecer diferentes ambientes onde vivem os animais domésticos e os animais 

selvagens (terra, água e ar); 

 
- Observar e identificar os animais autóctones existentes na sua região, noutros locais 

do país ou da Europa;  

 

- Classificar um animal autóctone, quanto à sua classe, locomoção, revestimento, 
reprodução, alimentação e habitat; 

 

- Identificar de que forma a atividade humana interfere na extinção dos animais 
autóctones; 

 

- Definir   medidas para combater a degradação de habitat naturais de forma, a 

proteger e evitar a extinção das espécies ameaçadas. 

Áreas disciplinares 

envolvidas no projeto e 

integração curricular 

Português, Estudo do Meio, Inglês, Artes Visuais e Cidadania e Desenvolvimento. 
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Processo de trabalho 

(Descreva por etapas as atividades e 

como vai desenvolver o projeto) 

 

Máximo: 1000 caracteres 

1º etapa – Aderência de parceiros de escolas portuguesas ou de outras nacionalidades 
ao projeto, assim como, de Associações de Preservação e Conservação do Meio 

Ambiente (no caso das fundadoras do projeto, parceria com o Associação GeoparK 

Estrela); 

2º etapa- Apresentação dos parceiros. Abertura a novas sugestões de atividades; 

3º etapa – Pesquisa e identificação das espécies autóctones; 

4º etapa- Trabalho de grupo ou individual sobre o(s) animal(s) selecionado; 

5º etapa – Comunicação/colaboração através do eTwinning Live e TwinSpace, entre 

os diferentes parceiros, com a finalidade de agilizar o desenvolvimento das 

atividades, a troca de ideias e fomentar o espírito de entreajuda; 

6º etapa- Exposição de todos os trabalhos realizados no TwinSapce e intercâmbio 

digital, de forma que os alunos conheçam a região ou os países dos parceiros 

envolvidos e os planos de ação; 

7º etapa – Avaliação do projeto, por todos os participantes, através de um questionário 

online. 

Duração do projeto Ano letivo 2021/22 - 2º Período (janeiro a abril de 2022). 

Resultados 

esperados 

 
(Refira quais os produtos que pretende 

desenvolver com os parceiros; refira os 

resultados esperados ao nível do 

desenvolvimento de competências dos 

alunos e professores; indique como 

pretende fazer a avaliação e 

monitorização do projeto). 

 
Máximo: 1000 caracteres 

 Os resultados esperados passam pela produção de diversos trabalhos/atividades que 

foquem a importância da biodiversidade autóctone de cada região, para a preservação 

dos seus habitats e do Planeta. Permitindo aos alunos, adquirir competências ao nível 

do relacionamento interpessoal, do bem-estar, saúde e ambiente, da sensibilidade 

estética e artística e do saber científico, técnico e tecnológico.  Ancorados nos 

pressupostos da ética e da Cidadania e Desenvolvimento, potenciará a sensibilização 

para as questões ambientais, tendo em atenção alguns dos objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, definidos pelas Organização das Nações Unidas até 

2030. Por outro lado, aliará o potencial das ferramentas digitais/tecnológicas, 

construindo ecossistemas de ensino e aprendizagem inovadores e diferenciadores. 

A avaliação e monotorização do projeto será realizado através de grelhas específicas 

de registo e de um questionário online. 

TwinSpace 
(Faça um esquema do como idealiza 

organizar o espaço do projeto: 

TwinSpace) 

O TwinSpace será organizado por pastas para cada parceiro, colocar as atividades 

realizadas. No final do projeto, construir-se-á um Ebook, que será publicado no 

TwinSapce e nas páginas web dos Agrupamentos e/ou escolas parceiras. 

Código de conduta 
(Indique as linhas gerais do código de 

conduta deste projeto) 

As linhas gerais do código de conduta deste projeto serão: o uso responsável do Portal 

eTwinning e TwinSpace, como ferramentas impulsionadoras do trabalho 

colaborativo, empreendedor e de respeito mútuo entre todos os parceiros. 

O projeto foi aprovado pelo Serviço Nacional de Apoio eTwinning, a 17 de novembro de 2021 

                                                                                A professora 

 
                                                                                                                 _________________________________ 

                                                                                                                                                    (Maria Inês da Costa Marques Saraiva) 


