
Chain Stories - Histórias em Cadeia

  

O projecto Chainstories  - Histórias em Cadeia - é um projecto Europeu destinado a alunos
que frequentam a escolaridade em países cuja língua oficial é um idioma pertencente à família
das línguas Românicas (Francês, Espanhol, Italiano, Português, Romeno). No âmbito deste
projecto, cinco escolas, cada uma situada num país de língua românica, trabalharão em
conjunto para completar uma única história. Cada escola escreverá a sua parte da história na
língua oficial do país a que pertence, tendo de compreender as outras partes escritas pelas
demais escolas participantes, com base em actividades de intercompreensão das línguas
românicas utilizadas.  

    

  O Projecto Chain Stories potencia um ambiente adequado à aprendizagem de línguas,
permitindo aos alunos que iniciam o seu processo de aprendizagem de línguas estrangeiras
desfrutar de divertidas actividades de compreensão de uma história inacabada noutras línguas
e de escrita criativa da continuação dessa história em língua materna. Posteriormente,
passarão a história, já com o seu contributo integrado, a outras escolas, em cadeia, para que a
completem.  

  

  O projecto, Chainstories estará acessível a todas as escolas na Europa. As instituições
escolares e os professores poderão inscrever-se numa cadeia já criada ou propor uma nova
cadeia e experimentar igualmente os resultados positivos no que se refere não só aos alunos
como também ao desenvolvimento profissional dos professores. Clique aqui para aceder ao sí
tio
.  
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