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Partilhar Colaborar 

Que diferenças? 



Partilhar / Colaborar 

Partilhar: 

- Fazer partilha de;  
- Dividir, repartir, 

distribuir. 

Colaborar:  

- Trabalhar em 
comum com outrem; 
- Ter participação em 
obra coletiva (…).  

In https://dicionario.priberam.org/  

https://dicionario.priberam.org/


Partilhar / Colaborar 

Colaborar Partilhar 



Partilha e Colaboração nos Projetos 
eTwinning: 

Que ferramentas utilizar? 



Ferramentas de partilha 



Twinspace 

Colaboraçã
o 

Conteúdo Comunicação 



Ferramentas de partilha 

e-books  

https://pt.calameo.com/  

http://bit.ly/2Q1tJa7  

Exemplo 

https://pt.calameo.com/
http://bit.ly/2Q1tJa7
https://pt.calameo.com/read/0041439300d581350b94e


Ferramentas de partilha 

https://www.youtube.com/  

YouTube 

Exemplo 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Izwv3drOY-8&list=UUKArKV8QHEMifLha4QkDstw


Ferramentas de partilha 

QR Code 

https://www.qr-code-generator.com/  

https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qr-code-generator.com/


Ferramentas de partilha 

QR Code Atenção: Necessita de 
ter o leitor de QR Codes 
no seu telemóvel 

PlayStore / App Store: 

QR Code Reader 



Tarefa 1 

Fonte: https://goo.gl/uepRiX  

 

1.  Procure um vídeo sobre o eTwinning; 

2. Copie o seu endereço (url); 

3. Vá a https://www.qr-code-

generator.com/;  

4. Crie o QR Code; 

5. Faça o download ou use a “ferramenta 

de recorte”. 

https://goo.gl/uepRiX
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qr-code-generator.com/


Ferramentas de partilha 

Biteable 

https://biteable.com/  

Produzir vídeos com 
utilização de 
animações pré-
definidas. 

https://biteable.com/


1. ª 
vez Seguintes 

Ferramentas de partilha 



Ferramentas de partilha 

Exemplo 

https://app.biteable.com/watch/clil-math-1106284/


Tarefa 2 

1. Vá a 

https://app.biteable.com/login  

2. Crie uma conta (Sign Up) 

3. Crie um video com 4 slides 

4. Encurte o link (https://bitly.com/) 

5. Voluntário (mostrar o vídeo) 
Fonte: https://goo.gl/uepRiX  

https://app.biteable.com/login
https://bitly.com/
https://goo.gl/uepRiX


Ferramentas de 
colaboração 



Ferramentas de colaboração 

Drive 



Ferramentas de colaboração 

Drive 



Ferramentas de colaboração 

Padlet 

Criar murais 
colaborativos. 

https://padlet.com/  

https://padlet.com/


Ferramentas de colaboração 

Algumas alterações desde maio de 

2018: 

- Os utilizadores antigos só podem 

ter mais 3 padlets novos; 

- Se pretenderem mais de 3, podem 

excluir um antigo ou iniciar uma 

versão paga; 

- Os novos utilizadores apenas têm 3 

padlets grátis!  

Possibilidades: 

- Tirar uma fotografia;  

- Gravar voz; 

- Capturar vídeo; 

- Desenhar; 

- Adicionar um local com o 

Google Map. 

Padlet 



Tarefa 3 

1. Vá ao endereço de cima; 

2. Adicione um post com a sua fotografia 

(“engraçada”); 

3. Adicione um post com um vídeo do 

turismo da sua cidade; 

4. Adicione um post com um texto; 

5. Adicione um post com um desenho de 

um peixe! 

6. Comente (classifique) dois desenhos. 

Fonte: https://goo.gl/uepRiX  

http://bit.ly/PadletTondela  

https://goo.gl/uepRiX
http://bit.ly/PadletTondela


Ferramentas de colaboração 

Meeting 
words 

http://meetingwords.com/  

Escrever uma história 
a muitas mãos. 

http://meetingwords.com/


Ferramentas de colaboração 

Meeting 
words 

• Não necessita de conta; 
• Podem colaborar até 32 pessoas em simultâneo; 
• Não pretende ser um documento de armazenamento 

de informação a longo prazo; 
• A informação será excluída se não for usada por mais 

de 7 dias. 



Tarefa 4 

1. Vá ao endereço de cima (escolha o 

workshop adequado); 

2. Colabore com ideias para o texto. 

Fonte: https://goo.gl/uepRiX  

http://bit.ly/TondelaWS1  Workshop 1: 

Workshop 2: 

Workshop 3: http://bit.ly/TondelaWS3  

http://bit.ly/TondelaWS2  

https://goo.gl/uepRiX
http://bit.ly/TondelaWS1
http://bit.ly/TondelaWS3
http://bit.ly/TondelaWS2


As imagens utilizadas nesta apresentação são de utilização livre, obtidas a partir de PrintScreens de espaços de 
trabalho devidamente referenciados ou de autoria própria. 



Embaixadores por região 

Açores 
Anabela Santos         Dora Pereira 
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Norte 
Teresa Lacerda       Daniela Guimarães 
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Obrigada pela vossa atenção! 

Daniela Guimarães 

Embaixadora ERTE | eTwinning 

daniela.guimaraes@dge.mec.pt 

danidesg@gmail.com   

mailto:daniela.guimaraes@dge.mec.pt
mailto:danidesg@gmail.com

