
                                                                                                                

 
 

 

PROJETO ERASMUS+ ONLINE – ATIVIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

PROJETO: WE ARE BETTER FRIENDS WITH OUR STORIES - 2018-1-PT01-KA229-047400_1 

 

PROGRAMA   17 a 21 de maio 2021    |      BARCELOS – PORTUGAL  
 
 

Todas as sessões online têm início às 10:00 TMG. As atividades assíncronas decorrem durante o dia. 
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Segunda- 17 de  maio 2021: início das atividades 
Cerimónia oficial na Escola Secundária Alcaides de Faria: 
- Apresentação das escolas participantes 
- Quiz cultural 
-     Atividades Culturais –Clube de Música do Agrupamento 
-     Reunião de coordenadores do projeto e professores do Agrupamento: atividades de partilha de boas práticas: 
       o uso de apps para o ensino e a ferramenta web “storyboardthat” 
 

Terça – 18 de maio 2021: Sessão de trabalho 
- Lendas portuguesas ilustradas  - turma 10P3, curso de Multimédia – Design de multimédia -      
      ilustração da lenda da minha freguesia. 
- Workshop de escrita criativa: usar palavras-chave e personagens para criar uma história no   
      “storyboardthat”. Escolher a vítima, o vilão e a moral da história 
- Atividades Culturais –Clube de Música do Agrupamento 
- Reunião de coordenadores do projeto e professores do Agrupamento:  A integração da  
      Educação Artística no currículo (prof. Rui Campos) 
 

Quarta – 19 de maio 2021: Sessão de trabalho 
-    Workshop de doces tradicionais portugueses 
     Workshop de danças tradicionais portuguesas – apresentação do Regadinho - importância da  

               música e da dança para contar histórias e ligar os amigos 
 -   Reunião de coordenadores do projeto e professores do Agrupamento:  atividades de partilha de boas práticas - a   

              integração dos alunos do ensino especial. 

 

Quinta- 20 de maio 2021: Sessão de trabalho 
-   Apresentação - A cerâmica e o figurado de Barcelos, Cidade Criativa da Unesco – Dr. Nuno  
    Rodrigues (CMB) 
-   Workshop –decoração de galos de Barcelos com símbolos locais/nacionais, usando materiais  
    reciclados e sustentáveis. 
-   Atividades Culturais –Clube de Música do Agrupamento 
-   Reunião de coordenadores do projeto e professores do Agrupamento: atividades de partilha de boas práticas – o uso     
    da ferramenta “lyrics training”nas línguas estrangeiras (Profª Paula Machado) 
 

Sexta – 21 de maio 2021: Sessão de despedida 
- Apresentação dos trabalhos: exibição dos galos decorados e das histórias criadas 
- O Mapa Europeu das Histórias e Lendas – apresentação no thinglink 
- Atividades Culturais –Clube de Música do Agrupamento 
- Questionário de avaliação da atividade; entrega de certificados de presença 
- Reunião de coordenadores do projeto e professores do Agrupamento: avaliação da LTTA; definição de     
- atividades a desenvolver e de disseminação do projeto 


