
AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ETWINNING
E DE UTILIZAÇÃO DE IMAGEM

“Buena Onda” 11ºA
Caro(a) Encarregado(a) de Educação,

Informo que na disciplina de Espanhol, a professora irá trabalhar com os alunos da turma num projeto
eTwinning com escolas de Itália, França e de Espanha com o título: “Buena Onda”. Pretendemos
participar em situações comunicativas que despoletem as relações interpessoais num ambiente
académico; fomentar o trabalho em equipas internacionais para criar uma webradio com a gravação de
programas radiofónicos e consequente divulgação de aspetos/ notícias intrínsecos a cada país/ escola
participante.
De forma multidisciplinar, vamos fazer com que os alunos analisem, sejam críticos frente a ideias e
notícias que escutam e criam. Numa época em que a informática assume cada vez mais importância,
este projeto irá promover a interdisciplinaridade, permitindo aos alunos uma maior consolidação dos
diferentes saberes, possibilitando uma aplicação mais prática do conhecimento. Ao mesmo tempo,
poderão trabalhar com alunos da sua idade e de outros países europeus.
Os principais objetivos a serem desenvolvidos são:
- Melhorar a consciência dos alunos sobre a importância de verificar as fontes das
notícias;
- Partilhar os seus conhecimentos
- Promover a tolerância cultural
- Fomentar o espírito crítico, o espírito empreendedor e as competências transversais
- Desenvolver a competência comunicativa em espanhol
- Promover a abertura de horizontes;
- Desenvolver a criatividade e as habilidades digitais dos alunos, utilizando ferramentas
da web 2.0.
- Garantir que os alunos usem a tecnologia e o acesso a Internet com segurança.

As atividades do projeto serão dinamizadas prioritariamente online, sob a orientação da
professora. Os alunos vão contactar com novas ferramentas digitais (aplicações, programas,
jogos virtuais).

Como resultado final desta atividade serão elaborados vários produtos: uma webradio
com os podcasts dos alunos para consulta no fim do projeto. Solicito assim, a sua
autorização para a participação do seu educando no referido projeto.
Este trabalho vai integrar-se no âmbito da lecionação do currículo das disciplinas envolvidas.
O projeto eTwinning (www.etwinning.net) permite a colaboração e aprendizagem colaborativa
entre alunos da Europa, mediados pelos respetivos professores. No âmbito do projeto
eTwinning poder-se-ão fazer fotografias e/ou filmagens aos alunos no desenvolvimento das
atividades do projeto, as quais podem ser disponibilizadas no espaço do projeto que se designa
“TwinSpace”. Este espaço tem páginas que podem ser públicas (visíveis por qualquer pessoa
na Internet) mas na maioria privadas (visíveis apenas pelos membros do TwinSpace). Assim,
solicitamos que indique se autoriza, ou não, a participação do seu educando no projeto, bem
como a disponibilização da imagem do mesmo e em que condições.

Castro Daire, 28  de outubro de 2021
A responsável  do projeto, Professora Cidália Teixeira

http://www.etwinning.net


Eu, abaixo assinado, __________________________________, encarregado(a) de educação

do(a) aluno(a) ____________________________________________, do 11º ano, da turma A,

do Agrupamento de Escolas de Castro Daire, tomei conhecimento da informação relativa à

intenção de envolvimento do(a) meu(minha) educando(a) no projeto eTwinning “Buena Onda”.

A esse respeito, declaro que:

QUANTO AO ENVOLVIMENTO NO PROJETO ETWINNING:

◻ Autorizo o meu educando a integrar o projeto eTwinning

◻ NÃO autorizo o meu educando a integrar o projeto eTwinning

QUANTO À UTILIZAÇÃO DA IMAGEM / SOM

◻ Autorizo a captação de imagem / voz do meu educando, tanto em formato foto, vídeo e/ou

voz e a sua utilização no ambiente educativo.

◻ NÃO autorizo a captação de imagem / voz do meu educando.

Local, data

Assinatura do encarregado de educação:___________________________________________


