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OBJETIVOS DO PROJETO
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Vão realizar-se atividades conjuntas com alunos e professores de vários países europeus,

usando a língua inglesa e as novas tecnologias para comunicar.

Ao trabalhar juntos em vários grupos, durante o projeto, tentaremos realizar atividades que

promovam a integração de alunos estrangeiros.
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Os alunos poderão desenvolver capacidades como:
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ATIVIDADES DO PROJETO

1. Concurso “Criar o Logotipo do Projeto”(até 5 de dezembro);

2. Criação de slogans com alegações antirracistas, antixenófobas, antidiscriminatórias;

3. Conceção e execução de posters ilustrando os slogans criados;

4. Criação de jogos didáticos para utilização em aulas de diversas disciplinas;

5. Elaboração de um minidicionário multilingue;

6. Criação de performances e dramatizações não verbais;

7. Promoção e produção de eventos multiculturais.
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• M1: outubro 2017 - Estónia (Reunião de trabalho só para professores-preparação)

•

• M2: setembro 2018 - Itália (Reunião de trabalho só para professores-avaliação intermédia)

• M3: maio 2019 - Portugal (Reunião de trabalho só para professores-avaliação final)

REUNIÕES E ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM TRANSNACIONAIS
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Estão previstas 4 deslocações, com alunos, a escolas europeias para atividades de

aprendizagem de curta duração, uma a cada um dos outros países envolvidos na parceria.

O número global mínimo de participantes (todos os países), em visitas de estudo a outros

países, é de 20 no total, sendo 12 para alunos e 8 para professores.

Sempre que a gestão das verbas atribuídas pela Comissão Europeia o permitir, tendo em

conta os custos de viagens e estadias, aumentaremos o número de alunos e de

professores nas atividades nas escolas dos parceiros estrangeiros.
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.

Grau de envolvimento no projeto: quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido;

Bons resultados a Inglês ou melhoria dos resultados (progressão positiva);

Comportamento geral bom (ficam excluídos os alunos com idas ao GOD);

Resultados escolares (+ de 2 níveis <3 ficam excluídos); 

Capacidade em se adaptar a uma família de acolhimento durante a visita ao estrangeiro;

Interesse e empenho em comunicar em línguas estrangeiras;

Vontade de viajar e conhecer outros países e outras realidades escolares e sociais. 



Cofinanciado pela 
União EuropeiaIntercâmbio de Boas Práticas ao abrigo do Programa Erasmus+        2017-2019                                      

CONCURSO - CRIAR O LOGOTIPO DO PROJETO

Vamos criar o Logotipo do projeto usando as iniciais RbD, o nome (Richness by Diversity).

O grafismo deve tentar expressar uma atitude positiva em abono da inclusão e integração 

social, da amizade, da fraternidade, da hospitalidade, da solidariedade, etc.

Iremos usar as cores dos países envolvidos: verde, vermelho, amarelo, azul, preto e branco.

ItáliaEstónia Bulgária Espanha Portugal
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CONCURSO - CRIAR O LOGOTIPO DO PROJETO

Cada aluno pode concorrer com 2 desenhos que entregará aos professores ou enviará para o

email do projeto, rbd.erasmusmais.pt@gmail.com, até às 13:15h de 5 de dezembro de 2017.

Os logotipos podem ser desenhados e pintados à mão e depois digitalizados ou criados com a

utilização de tecnologias digitais no computador.

A execução dos grafismos pode ser executada tanto em contexto de aula com os professores

que aderirem à iniciativa (EV, ET, TIC ou outras), em DPS com os diretores de turma, no centro

de recursos ou noutra situação que o aluno entenda como em casa. As famílias podem

participar nesta atividade.
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CONCURSO - CRIAR O LOGOTIPO DO PROJETO

Os alunos podem desenhar com recurso a programas de desenho simples de usar como o

Paint e o Mypaint, e depois inserir essa imagem para um editor de texto (word) e aí

manipular o nome e a respetiva forma.

Existem também diversas aplicações informáticas gratuitas que nos permitem desenhar e criar

este tipo de produto online, aí deveremos seguir as indicações da aplicação até ao momento

em que o logotipo está acabado. Não seguimos para a opção de comprar e vamos depois usar

a ferramenta de corte disponível em todos os sistemas Windows:
Menu iniciartodos os programasacessóriosferramenta de cortenovo guardar

Alguns exemplos de aplicações online: http://www.freelogoservices.com/pt

https://www.logaster.com/create/logo https://editor.freelogodesign.org

http://www.onlinefreelogo.com
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Integração e inclusão social

Aprendizagem ao longo da vida

Diálogo social

Educaçãointercultural 

Educaçãointergeracional


