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Ao oferecer aos alunos atividades 
terapêuticas e desportivas e  a introdução 
generalizada dos métodos  Move to Learn 

ou  Sherborne e o treino de todos os 
professores no local segundo o  método 

selecionado, o projeto Mind the SPORT é 
uma proposta inovadora, e multicultural. Inspirados nos métodos

 Move to Learn e 
V. Sherborne

Inspirados nos métodos
 Move to Learn e 

V. Sherborne
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O eTwinning é a comunidade de escolas 
da Europa -   disponibiliza uma 

plataforma para que os profissionais da 
educação (educadores de infância, 

professores, diretores, bibliotecários) 
que trabalham em escolas dos países 

europeus envolvidos, possam 
comunicar, colaborar, desenvolver 

projetos e partilhar; em suma, sentir-se, 
e efetivamente ser, parte da mais 

estimulante comunidade de 
aprendizagem na Europa.



PROJETO MOVE TO LEARN CALENDÁRIO

§ Outubro, novembro 2016 Reunião do projeto 
POLÓNIA- Formação em TIC -  Espaço Virtual 
(Twinspace WIX)  Métodos "Move to Learn" e 
“V. Sherborne”, APP’s / TIC usadas no desporto;

§ Novembro 2016  Curso de Formação POLÓNIA  - 
Métodos V. Sherborne e  Move to Learn  e 
Torneio "Spartakiada Zdrowia;TIC – APPs;

§ Dezembro 2016 Videoconferência - Entrevista a 
desportistas conhecidos – Twinspace e  WIX;

§ Janeiro, fevereiro 2017 Implementação  do 
método "Move to Learn" e/ou V. Sherborne; 
Gonoodle.com;

§ Março 2017   Encontro em PORTUGAL 
Participação nas aulas e observação; 

§ Abril 2017 Pedómetros  “Intervalos ao ar livre”; 

§ Maio  2017 Encontro TURQUIA -  Participação 
em aulas e observação;

§ Setembro, Outubro  2017  Dança, exercícios;

§ Novembro  2017   Encontro em PORTUGAL 
Participação nas aulas e observação e atividades  
com alunos;

§ Dezembro 2017  Quiz online  Kahoot Quizzlet / 
Eduplay, LearningApps ;

§ Janeiro, fevereiro  2018  Concurso de desenho - 
roupa desportiva - Desfile de Carnava;

§ Março 2018  Encontro  PORTUGAL- Participação 
nas aulas, observação, atividades com alunos;

§ Abril 2018   Selfie no Desporto - Criação de uma 
galeria de fotos;

§ Maio 2018  Caminhada (NordicWalk em 
ciclovias) - Jornal de Escola;

§ Junho 2018  2ª reunião na  POLÓNIA. Exposição 
Digital;

§ Julho, agosto 2018  Atividades (Podómetros e 
NordicWalking);

§ Setembro 2018   Encontro POLÓNIA -  Resumo, 
análise e avaliação do projeto - Festival escolar 
em Varsóvia. Atividades com alunos.

Mind the SPORT é um projeto transnacional 
Erasmus + destinado a assegurar a melhoria do 
desenvolvimento mental e físico das crianças, 
através de uma série de ações baseadas no 
movimento e no exercício físico. 

O projeto envolve  professores da Polónia, 
Portugal, Turquia e pretende disseminar junto de 
todo o corpo docente das respetivas escolas  
novas práticas e metodologias no sentido de:

§ Melhorar a  aprendizagem e a atenção 
através do movimento e com recurso aos 
programas Move to Learn e V. Sherborne.

§ Combater o insucesso nas competências 
básicas em literacia, matemática e ciências 
através de métodos de ensino mais eficientes 
e inovadores;

§ Promover a atividade física como facilitadora 
do desenvolvimento global dos alunos;

§ Utilizar as Tic para a comunicação e 
atividades desportivas

O contacto entre professores dos diversos países  
e a partilha de experiências entre culturas tão 
diferentes é também um dos objetivos 
transversais que pretendemos venha a trazer para 
a nossa escola uma mais-valia significativa e um 
novo olhar sobre a atividade pedagógica.

Para isso contamos com o apoio e a colaboração 
de todos, neste projeto que é de todos e serve a 
todos: professores, alunos, técnicos, etc, no 
sentido de criarmos, em conjunto, com os 
parceiros da Polónia e Turquia uma Escola ainda 
mais inovadora e inclusiva e alinhada com o que 
de melhor se faz em educação.

O MOVE to LEARN é um programa 
dirigido a alunos que apresentam  
défices funcionais e  dificuldades de 
aprendizagem, com  resultados 
escolares abaixo da média.

O programa, criado por Barbara 
Pheloung, demonstrou que,  integrando  
as funções dos lados esquerdo e direito 
do cérebro, pode ajudar à maturação do 
sistema vestibular e anular os chamados 
“reflexos primitivos”,

Compreende uma fase de aquecimento 
e 9 sequências de movimentos muito 
simples que, na ordem correta,  cobrem 
as áreas principais que envolvem a 
aprendizagem académica.

 O programa tem sido usado em todo o 
Mundo, com resultados entusiasmantes 
e adotado por profissionais  e 
especialistas da área do défice de 
atenção (ADD), ADHD, Autismo, 
Asperger e deficiência física.

O Método Sherborne   deriva  da teoria e prática da 
escola de Rudolf Laban e foi posteriormente desenvolvido 
por  Verónica Sherborne que continuou seu trabalho e, 
como resultado, tornou-se a  criadora dos seus próprios 
métodos de trabalho com crianças, conhecidos como 
(Developmental Movement)

O programa  acabou por ser muito orientado para as 
crianças com necessidades educativas especiais e  
chamou a atenção para a necessidade de contato afetivo 
entre as pessoas. O seu método refere-se aos meios mais 
simples de comunicação, que é a linguagem corporal.

V. SHERBORNE
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