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Projeto eTwinning "The Art in my heart / L’art au coeur / El Arte en mi corazón / 

A arte no meu coração / L’Arte nel cuore" 

 

O projeto "The Art in my heart / L’art au coeur / El Arte en mi corazón / A arte no 

meu coração / L’Arte nel cuore", fundado e coordenado pela docente Maria Alice 

Almeida do Nascimento, foi desenvolvido ao longo dos dois últimos anos letivos 

(2019/20 e 2020/21), tendo sido concluído em junho de 2021. O mesmo foi 

recentemente contemplado com diversos Selos Nacionais de Qualidade eTwinning. 

Trata-se de um projeto eTwinning de âmbito internacional, interdisciplinar e 

multilinguístico que colocou a arte no centro das atividades pedagógicas de disciplinas 

linguísticas, tecnológicas e artísticas. Envolveu 215 alunos e 15 professores do 3.º 

ciclo.  Da EB Afonso de Paiva fizeram parte 4 turmas (inicialmente do 8.º, continuando 

no 9.º ano) e 10 professores. Foram 3 os países parceiros: Portugal, França (metrópole 

e Ilha da Reunião, situada no Oceano Índico) e Itália. Na EB Afonso de Paiva envolveu 

as seguintes disciplinas: Português, Português Língua Segunda, Francês, Inglês, 

Espanhol, Educação Visual e TIC. 

Os professores e alunos trabalharam colaborativamente, quer no seio da sua escola, 

quer com os parceiros internacionais. As TIC tiveram um papel muito relevante no 

desenvolvimento das atividades das diversas disciplinas, tanto em sala de aula como 

fora da mesma e sempre ao serviço das aprendizagens. As ferramentas digitais foram 

igualmente fundamentais para a comunicação informal entre os alunos, que, assim, 

criaram laços com os seus colegas europeus, pois foi atribuído um correspondente a 

cada aluno. 

As numerosas atividades, das quais resultaram diversos produtos de elevada 

qualidade, permitiram desenvolver a literacia artística, as competências TIC e os 

conhecimentos linguísticos, bem como a formação de cidadãos responsáveis e com 

sentido crítico. Assim, com a arte, os alunos foram estimulados a desfrutar de alguns 



dos maiores tesouros da pintura, observar, interpretar, escrever, falar, desenhar, 

imaginar e cooperar. 

Salientam-se as seguintes atividades realizadas na EB Afonso de Paiva: apresentações 

bilingues no fórum do projeto; escrita coletiva de textos bilingues de apresentação 

das turmas e realização de filmes de apresentação; criação de logotipos; trabalhos 

de pesquisa ("A minha obra de arte preferida"), realização de apresentações escritas 

(reunidas em ebooks) e de apresentações orais bilingues (português e uma língua 

estrangeira); trabalhos em grupos internacionais: escrita colaborativa de narrativas 

inspiradas em obras de arte, ilustração das mesmas e elaboração de livros digitais; 

elaboração de vídeos para três museus virtuais (o que implicou várias fases: trabalhos 

de pesquisa, escrita de textos, elaboração de apresentações, gravação de áudios e 

elaboração de vídeos); escrita de questões de escolha múltipla sobre obras de arte e 

artistas e conceção de jogos digitais com o Kahoot; troca de postais de Natal entre os 

parceiros (elaborados manualmente em Educação Visual), correspondência eletrónica 

e videoconferências com os parceiros europeus. 

Este foi um projeto agregador e integrador. Todos os alunos foram integrados e os 

conteúdos das diversas disciplinas, devidamente interligados, trabalhados nas aulas. O 

projeto potenciou a sensibilidade estética, a criatividade, a comunicação oral, escrita 

e visual, as competências TIC, o espírito de colaboração, a interdisciplinaridade, o 

multilinguismo, a dimensão europeia da educação e a interculturalidade. Foi um 

projeto no qual os alunos e os professores se empenharam com muito entusiasmo e 

motivação, trabalhando em equipa e aprendendo uns com os outros. 

Página do Projeto (secção pública):  https://twinspace.etwinning.net/95628/home 

Algumas das apresentações públicas do projeto já efetuadas: 

Challenges – XII Conferência Internacional de Tecnologias de Informação e 

Comunicação da Universidade do Minho:  

https://view.genial.ly/614475e174fb360dbe045c74/presentation-simposio 

etwinningchallenges2021 

XX Encontro das TIC na Educação, do Centro de Competência Entre Mar e Serra: A 

partir de 3:49:21 - https://youtu.be/KCZGLS_Qeuw?t=13760 

 

 

Castelo Branco, 19/10/2021 

Maria Alice Almeida do Nascimento 
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