
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

    Entidade Formadora – Registo de Acreditação Nº CCPFC/ENT - SC – 0028/15 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: Curso de Formação: O eTwinning: professores europeus em comunidade 

REGISTO DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-82939/15 Modalidade – Curso de formação  REGIME: Presecial e online 

CRONOGRAMA 

Os formandos devem marcar a sua presença no espaço da Moodle intitulado [PRESENÇAS], clicando na expressão correspondente ao dia da sessão de formação 
e, em seguida, selecionando a turma a que pertence. Esta marcação tem de ser feita, OBRIGATORIAMENTE, no dia (ver tabela), previsto para a sessão. A 
ausência de marcação de presença nesse dia corresponde a uma falta.  
 

Módulos Turmas Dia da sessão Nº horas Conclusão dos módulos – datas importantes 

Componente 
presencial 

1/2/3/4 24 - junho (6ª feira) 7 
Sessão presencial 
Participação no fórum até 26 de junho às 23h55 (2 valores). 

Módulo 1 1/2/3/4 
27 - junho (2ª feira) 

 

2* 

 
Submissão de PrintScreen. (**) (1 valor) 

Módulo 2 1/2/3/4 
28 - junho (3ª feira) 

 

2* 

 

Exploração do eTwinning Live e resposta ao teste de avaliação. 
(**) (2 valores) 

Módulo 3 1/2/3/4 
29 - junho (4ª feira) 

 
2* 

Elaboração de uma planificação colaborativa de um projeto 
eTwinning. (**) (2 valores) 

Módulo 4  1/2/3/4 
30 - junho (5ª feira) 

 
2* Participação no Mural de apoio ao módulo. (**) (1 valor) 

Conclusão do 
curso de 
formação 

1/2/3/4 ---- ---- 

Até 5 de julho (terça-feira) às 23h55: 
- Entrega do relatório de reflexão individual (existe um 
modelo próprio) (2 valores) 

            - Preenchimento do questionário de avaliação do curso 

Componente presencial (7 horas)  

Módulo 1: O portal eTwinning (2 horas)    Módulo 2: Explorar o eTwinning Live  (2 horas)   

Módulo 3: Planificar um projeto eTwinning (2 horas)   Módulo 4: Partilha e colaboração nos projetos eTwinning (2 horas) 

* As sessões online serão síncronas e decorrerão das 21h às 23 horas 
** Os trabalhos são para realizar durante as sessões, contudo, para 
prever algum contratempo, poderão ser concluídos até ao dia 5 de 
julho às 23h55. 


