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Como surgiu o projeto?



Uma ideia …

Um projeto eTwinning homónimo

Um grupo chat no Messenger (“MDD”)

Um documento partilhado na Drive do Gmail da Google



Um grupo de países…



Seis escolas…
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Objetivos



Objetivos

Melhorar as competências de leitura e de escrita;

Melhorar ou adquirir competências no domínio das TIC;

Desenvolver o sentido de responsabilidade na realização das tarefas
atribuídas de acordo com os papéis, as formas e o tempo
estabelecidos;

Motivar para a leitura e para o estabelecimento/ preservação das
relações entre alunos e bibliotecas ;

Aumentar o conhecimento cultural sobre os países parceiros;

Desenvolver um sentimento de pertença à comunidade europeia.



Objetivos dos docentes

Partilhar boas práticas pedagógicas, quer através da execução das
atividades, quer através dos eventos de formação;

Promover novas estratégias de ensino (mormente o uso de
aplicações digitais);

Adquirir um conhecimento mais profundo do sistema educativo nos
países parceiros;

Promover uma atitude positiva em relação a projetos europeus e aos
valores da Europa.



Reuniões transnacionais e 
Mobilidades



Reuniões Transnacionais

Reuniõe
s 

Transnac
ionais

Roménia (novembro 2016)

Turquia (abril/maio 2018)



Mobilidades

1.ª LTT – Portugal (fevereiro 2017)

2.ª LTT – Polónia (maio 2017)

3ª LTT – Bulgária (outubro 2017)

4.ª LTT – Itália (fevereiro 2018)
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Atividades



Atividades – 1.º ano

A.1. Meet my school!

• Criação de vídeos de apresentação do AEMC

A.2. Design a special, unique book
sign!

• Criação de um logo para o projeto

A.3. Favorite books!

• Criação de uma lista internacional de livros

A.4. I’m reading to you!

• Sessões de leitura para grupos 
desfavorecidos (população idosa)

A.5. MDD digital newspaper!

• Jornal digital com artigos dos vários 
parceiros em língua materna e em inglês

A.6. E-book in six chapters!

• Criação de um e-book em inglês; cada país 
foi responsável por um capítulo.



Atividades – 1.º ano

A.7. Older read to younger!

• Uma vez por mês, uma turma diferente,
organiza um clube de leitura, com
convidados .

A.8. Bookworms!

• Concurso de leitura constituído por três
etapas (leitura, questionário, apresentação
do texto lido a partir de propostas dos países
parceiros).

A.9. Balloon activity!

• Largada de balões com mensagens alusivas
à leitura

A.10. Intermediary Report

• Relatório intermédio



Atividades – 2.º ano

A.11. I am on duty in my school library!

• Atividade de voluntariado na biblioteca e 
partilha de livros em sala de aula.

A.12. READING opens minds and
changes lives!

• Concurso de desenhos alusivos ao tema para o 
primeiro ciclo e de textos argumentativos para 
os restantes ciclos.

A.13. Comic books are FUN(tastic)!

• Criação de um livro de BD em língua materna.

A.14. Read with Me!

• Formação de leitura para alunos, ministrada 
pela Cristina Paiva, da Andante - Associação 
Artística

A.15. I am reading to you!

• Sessões de leitura para grupos 
desfavorecidos (população idosa). 

A.16. Take a look!

• Comparação entre livros e filmes; debate 
argumentativo (prós e contras).



Atividades – 2.º ano

A.17. Discover my literature/culture!

• Leitura de livros recomendados pelos 
parceiros/ tradução de textos lidos.

A.18. Reading images!

• Workshop com alunos NEE com vista à 
leitura de imagens.

A.19. I like reading English!

• O mesmo livro, finais criativos e diferentes 
apresentados em sessão skype.

A.20. MDD newspaper!

• Jornal digital (4ª edição)

A.21. Final Report

• Elaboração do relatório final.



Boas práticas



Integração de recursos digitais nas 
práticas letivas – Action Bound



Integração de recursos digitais nas 
práticas letivas – Action Bound



A.6. Integração de recursos digitais nas 
práticas letivas 

E-book in six chapters - Story Jumper

https://www.storyjumper.com/book/index/40245566/Mayday-for-Fairy-Tales#page/1


Dramatização do Capítulo II de “Mayday
for Fairy Tales”

https://youtu.be/HhwA4PHQL0A


A. 13. Integração de recursos digitais 
nas práticas letivas 

Comic Books (Livros de BD)



A. 13. Integração de recursos digitais 
nas práticas letivas 

Comic Books (Livros de BD)



A. 5. MDD newspaper - Jornal digital - 4 
edições (resultado do trabalho colaborativo)



A. 17. Discover my literature/culture!

Alunos do AEMC traduzem textos de Dora Gabe e YordanYovkov
(escritores búlgaros) 



Alunos recriam o final de uma obra e partilham-no 
em sessão skype



A.18. Reading images!
Escrita a partir de imagens



Monitorização



Monitorização dos resultados

Seleção de uma amostra (um grupo de 151 participantes), com idades

compreendidas entre os 8 e os 14 anos

Aplicação de 3 testes, elaborados de acordo com os utilizados no PISA, com 3

módulos:

 Módulo 1: Leitura para a compreensão de um texto literário/ficcional (seis de

escolha múltipla e três de resposta aberta)

 Módulo 2: Leitura para compreensão de um texto não ficcional (quatro de

escolha múltipla e três de resposta aberta)

 Módulo 3: Extrair informação de tabelas e diagramas (quatro de escolha

múltipla e duas de resposta aberta)



Monitorização – algumas conclusões



Monitorização dos resultados: conclusões 
mais pertinentes

Em todos os módulos, os resultados do grupo melhoraram gradualmente.

No Módulo 3, a melhoria de resultados não foi tão expressiva, o que justifica a

existência de um maior investimento nas estratégias a utilizar para uma leitura

proficiente de gráficos e tabelas, com vista a extrair deles informação.



Disseminação



Disseminação

▪ Grupo fechado de facebook: Erasmus + 
MOVERE DOCERE DELECTARE



Disseminação

▪ Sítio do projeto: 
http://www.mddreading.eu/



Disseminação

▪ Plataforma eTwinning: 

https://twinspace.etwinning.net/33542/home


Disseminação

▪ Jornais locais, regionais e estrangeiros



Disseminação

▪ Jornais locais, regionais e estrangeiros



Disseminação

▪ Radio local



Disseminação

▪ Imprensa estrangeira



Disseminação

▪ TV local



Resultados/ Indicadores



Resultados quantitativos/ Indicadores

MDD objetivos AEMC

Professores envolvidos 
nas atividades

100 36

Professores em formação 40 7

Discentes envolvidos nas 
atividades

600 467

Atividades comuns 20 20

MDD newspaper 100 25

NEE envolvidos 30 15

Professores LTT e RT 60 10

Discentes em LTT 60 9



Obrigada pela atenção!

fernanda.vicente@agescmacedo.edu.pt


