
   

             

 
 

 

 

Projeto PONTES DE PAPEL 

 

Este projeto tem como objetivo principal ajustar as duas pessoas de acordo com gostos, 

preferenzas, idade... então começou uma troca de cartas escrita à mão. A correspondência 

pode (e deve) ser original e, além de trocar opiniões, discutir, expor formas de viver, partilhar 

experiências 

 

Esta iniciativa surge com um objetivo claro: promover a intercâmbio cultural e o 

enriquecimento pessoal da juventude. Conhecer outras realidades para poder julgar e mudar 

a nossa é uma das matérias pendentes que temos enquanto sociedade. O intercâmbio de 

informação, entre diferentes países, permite conhecer novas culturas e modos de vida, assim 

como entender o presente destes territórios. Além disso, teremos a oportunidade de fazer 

novas amizades à volta do mundo.  

 

Este projeto flexível é uma experiência formativa atrativa para a juventude da nossa 

localidade, sendo uma iniciativa plural e transversal que se adapta às necessidades de cada 

jovem. As pessoas participantes poderão comunicar, através do intercâmbio de cartas 

manuscritas, utilizando vários idiomas para perguntar sobre realidades ou temas que sejam 

do seu interesse. Para que tal seja possível e de forma a facilitar a conexão, será, 

previamente, recolhida uma ficha com informação detalhada sobre cada participante. 

 

Muito obrigado, jovem ativo sempre! 

 

  

Aqui deixamos um exemplo do questionário: 



   

     Questionário 

 

A OMIX de Tomiño alegra-se e agradece e agradece a recetividade, que o projeto PONTES 

DE PAPEL, teve por parte dos(as) jovens do vosso país. Com o objetivo de que a experiência 

seja o mais enriquecedora possível, gostaríamos de recolher informação sobre cada 

participante, de forma a juntar as pessoas em função dos seus gostos/interesses. 

 

 

Nome e apelidos: 

_________________________________________________________________________  

 

Data de nascimento: 

_________________________________________________________________________ 

  

Quais são os teus hobbies? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

O que costumas fazer nos teus tempos livres? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

Quais os temas que gostarias de abordar no envio de cartas/na troca de 

correspondência? Assinala aqueles que preferes. Se desejares esclarecer algo, podes 

fazê-lo numa breve explicação. 

 

❏ Feminismo/machismo 

❏ Videojogos 

❏ Música  

❏ Política  

❏ Economia 



   

❏ COVID-19  

❏ Emprego 

❏ Cultura  

❏ Ciência 

❏ Oportunidades para estudantes 

❏ Situação LGBTIQA+ 

❏ Racismo  

❏ Outros (especificar) _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

O que esperas do teu/tua correspondente?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

O que procuras com esta experiência? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

Escreve qualquer observação que queiras acrescentar: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

Obrigada por participar e bem-vindo ao projeto PONTES DE PAPEL 

 


