DIREÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO
AÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

1. Designação da ação: eTwinning integrado no currículo

Justificação para ser reconhecida como ação de curta duração:
• A existência de uma relação direta, científica ou pedagógica, com o exercício profissional
A ação eTwinning promove a colaboração entre escolas da Europa, com recurso às Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC), proporcionando apoio, ferramentas e serviços que
facilitam, em qualquer área disciplinar, a criação de parcerias, de curta ou longa duração.
O eTwinning permite aos educadores e professores reorganizar as suas metodologias de
trabalho, no sentido de tornar o processo de ensinar e de aprender mais atrativo para os alunos, o
que certamente contribuirá para aumentar a proficiência das aprendizagens em diferentes áreas
disciplinares.
• Manifestação de rigor e qualidade científica e pedagógica
O NSS português tem procurado apostar na formação dos professores no que respeita à
metodologia de trabalho de projeto, tendo por base o eTwinning, e na utilização integrada das
tecnologias de informação e comunicação (TIC) em contexto de sala de aula. Neste sentido, têm
sido promovidas ações de formação em formato integralmente presencial, b-learning ou
totalmente online.
• Fundamentos
Esta formação pretende ajudar os professores a perceberem como podem integrar o eTwinning
nas suas práticas letivas, bem como recorrer a metodologia de projeto. O projeto eTwinning
ajuda a desenvolver várias competências nos alunos, tais como: criatividade, colaboração,
comunicação, valores, atitudes, resolução de problemas, digitais, entre outras. Neste sentido, é
importante que os professores façam uma primeira incursão pela plataforma de suporte para:
o Explorar e analisar os recursos disponibilizados pelo portal eTwinning.
o Explorar e analisar o espaço do professor, o eTwinning Live.
o Analisar e debater metodologias de trabalho na sala de aula, de acordo com o público-alvo e
com os conteúdos curriculares.
o Compreender a filosofia subjacente aos projetos eTwinning.
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2. Formadores
Nome do Formador

BI/CC

Grau Académico
(Mestre/Doutor)

Anabela Santos

07454400 -4-ZY6

Mestre

Elisabete Fiel

10087057-0-ZZ1

Doutor

Miguela Gomes Fernandes

10219987-6-ZY4

Mestre

Teresa Lacerda

6589467-7-ZY3

Mestre

4.
Duração (Nº horas): 3 horas
Data:
Local: (AE/ENA / Concelho):

5. Programa

- Portal eTwinning.
- Principais recursos disponíveis do eTwinning live.
- Encontrar eTwinners (parceiros) para desenvolver um projeto.
- Ferramentas para elaborar colaborativamente um projeto eTwinning.

6. Avaliação da ação

A avaliação da ação realizar-se-á através do preenchimento, pelos formandos, de um questionário
online disponibilizado em plataforma da DGE (será garantido o anonimato dos respondentes). Os
formadores responderão também a um questionário de avaliação da ação.

Parecer do Diretor/a do Serviço proponente:
Reconhecimento pela Entidade:
O Diretor de Serviços de Projetos Educativos
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