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Encontro Regional eTwinning 
- Albufeira-  



Avaliação do evento em 
 https://goo.gl/forms/BMSjXSaimplWv5Vv1 

 
 

 http://area.dge.mec.pt/qfc   
(código 820553) 

Data limite: 19 de novembro 

 
 
 

Envio de relatório final para 
etwinningencontros@gmail.com 

 
Até ao dia 22 de novembro de 2018 
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. Listas de presenças 
  
. Registo no Portal de Gestão da Formação da DGE 
 

 http://formacao.dge.min-educ.pt 
 

. Inscrição na turma de Albufeira 
 

 http://formacao.dge.min-educ.pt/#/edition/810556/enroll 
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O trabalho colaborativo e o eTwinning  
 



Education and culture are the key to the future” 
President Juncker, 14/11/2017 

A realidade europeia 

The European Commission's contribution to the Leaders' meeting in Gothenburg,17 November 2017 

Pedagogy and Technology: 
 “Never think of technology without worrying about teachers. Teachers with 
technology will make the difference with their students”  

Marc Durando, eTwinning European Conference, Nov. 2018   



Outros dados sobre Tecnologia 

80% da tecnologia que irá ser utilizada 
daqui a 10 anos ainda não existe  

50% dos empregos que agora existem no 
mundo [30% na Europa] vão desaparecer 

em 25 anos 

A implementar por cerca de 80% das pessoas 
que neste momento estão no mundo do 

trabalho  

9 em cada 10 empregos vão recrutar as 
pessoas que têm competências digitais 

44% da população europeia (dos 16 aos 74) têm falta de competências digitais 

Estaremos a caminhar para uma sociedade bipartida? 

É  ESSENCIAL  QUE  AS  INSTITUIÇÕES  EDUCATIVAS  PREPAREM  OS  JOVENS  E  OS PROFESSORES  
PARA  FAZER  FACE  A  ESTAS  RÁPIDAS  MUDANÇAS  SOCIAIS  E  ECONÓMICAS. 



PILARES DA 
EDUCAÇÃO 

Aprender 
a saber 

Aprender 
a ser 

Aprender 
a viver em 
conjunto 

Aprender 
a fazer 

Evarist Bartolo, Ministro da Educação e do Emprego de Malta 



Tornar a mobilidade uma 
realidade para todos 

Melhorar a 
aprendizagem 

das línguas 

Reconhecer 
diplomas 

Promover a 
aprendizagem ao 

longo da vida 

Dar formação e 
apoio aos 

professores 

Reforçar a dimensão 
europeia 

Desenvolver 
competências digitais 

PILARES DA EDUCAÇÃO 



Educação em Portugal: medidas de relevo 



INVESTIR NUMA EDUCAÇÃO DE SUCESSO 

 Consolidar, aprofundar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais  
 
 Valorizar as áreas de competências definidas no Perfil dos Alunos  
 
 Desenvolver competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização 

crítica e autónoma de informação com vista à resolução de problemas e ao 
reforço da autoestima dos alunos  

 
 Promover o exercício da cidadania ativa, de participação social em contextos 

de partilha e de colaboração e de confronto de ideias  
 
 Implementar metodologias centradas no aluno proporcionando situações de 

aprendizagens efetivas e significativas  

Encontro Regional eTwinning 
- Tondela-  







Como responder a estes desafios?  

“O eTwinning é uma máquina que transforma a aprendizagem em algo 
atrativo, é uma máquina de diálogo intercultural e de ensino.”  

Rodrigo Ballester, European Comission  



Como pode o eTwinning ajudar? 
 
 Contribui para o desenvolvimento de um perfil humanista nos alunos  (PA – Princípios;  ENEC)  
 
 Melhora a aprendizagem das línguas estrangeiras 
 
 Reforça a dimensão europeia, abrindo a sala de aula à Europa e ao Mundo 

 
 Promove a articulação das aprendizagens entre várias disciplinas ou ciclos de ensino 
 
 Incentiva à experimentação de novas metodologias de trabalho centradas nos alunos – 

Project Based Learning, que os leva a desenvolver competências de pesquisa, avaliação, 
reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação com vista à resolução de problemas e 
ao reforço da autoestima  

 
 Promove o desenvolvimento de competências digitais 

 
 Dinamiza formação para professores (em linha ou presencial, gratuita) 
 
 Motiva alunos e professores; é simples e seguro. 



PILARES DA 
EDUCAÇÃO 

SUCESSO 
ESCOLAR 

Estabelecer 
uma rede de 

contactos 

Fazer parte de 
uma 

comunidade de 
aprendizagem 

Plataforma 
para 

profissionais 
de educação 

Comunicar 

Partilhar Colaborar 

Desenvolver 
projetos 

Então, o que é o eTwinning? 



Albânia 
Alemanha 
Áustria  
Bélgica  
Bósnia-Herzegovina 
Bulgária 
Chipre 
Croácia 
Dinamarca  
Eslováquia  
Eslovénia 
Espanha 
Estónia 
Finlândia 
França 
FYROM 
Grécia 
Holanda 
Hungria 
Irlanda 
Islândia 
Itália 
Letónia 
Liechtenstein 
Lituânia 
Luxemburgo 
Malta 
Noruega 
Polónia 
Portugal 
República Checa 
Roménia 
Reino Unido 
Sérvia 
Suécia 
Turquia 
 
 
 
 
 

36 países 
      + 
8  países (eTwinning 
Plus) 
 
Arménia 
Azerbaijão 
Geórgia 
Jordânia 
Líbano 
Moldávia 
Tunísia 
Ucrânia 
 
Argélia (até início de 
2019) 
 

613667 professores 198697 escolas 80448 projetos 

15548 professores 1747 escolas 8114 projetos 



O Portal eTwinning – espaço público 



O Portal eTwinning – espaço pessoal 



O Portal eTwinning – espaço virtual de trabalho 



Vantagens de pertencer a esta comunidade 

 Formação online gratuita (Learning events, Seminars); 
 Formação presencial gratuita; 
 Reconhecimento do trabalho realizado; 
 Inserção em grupos de profissionais de educação; 
 Desenvolvimento de projetos com escolas de 43 países; 
 Comunicação através de email, chat ou videoconferência; 
 Participação em eventos; 
 Desenvolvimento das competências TIC; 
 Espaço de trabalho seguro para o desenvolvimento de 

projeto; 
 Reconhecimento Escola Selo eTwinning; 
 Mobilidade de alunos com 18 anos. 

 
 



Face to face training 
     . Seminários 
     . PDW (oficinas de desenvolvimento profissional) 
     . FCL  (EUN – sala de aula do futuro) 
 
Online training 
      - Learning Events  (eTwinning Live) 
      - Online Seminars  (eTwinning Live) 
      
School Education Gateway: Teacher Academy  
               www.schooleductiongateway.eu 

www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy  

PLANO EUROPEU DE FORMAÇÃO 

http://www.schooleductiongateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy


PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO 

Presencial 
      -  Encontro Regional (15h) 
Em linha 
      -  Curso MOOC (iniciação ao eTwinning) 
      -  Curso: O eTwinning em contexto escolar (25 h) 
Blended 
      -  Curso eTwinning – Professores europeus em comunidade     
1 dia presencial (7 horas); 4 dias em linha (8 horas) 
      - Curso para formadores eTwinning (2 dias presenciais; os restantes em 
linha – num total de 25 horas) 
   
2 Cursos eTwinning para ceder aos CFAE (1 totalmente presencial; outro em 
linha) 



AÇÕES DE CURTA DURAÇÃO 
(embaixadores ) 

O eTwinning integrado no currículo (3h) 
 
O mundo Web 2.0 com o eTwinning (3h) 
 
O eTwinning e a Metodologia de projeto (6h)  
 
Projetos eTwinning - programação e robótica  (6 h)  
 
O eTwinning na Autonomia e Flexibilidade Curricular (3h) 



SERVIÇO NACIONAL DE APOIO 
ETWINNING 

Quem somos e onde estamos 

Teresa Godinho 
Chefe da ERTE 

Luís Ferreira Vladimiro Viana Isabel Almendra 

Portal - www.etwinning.net 
Blogue - http://etwinning.dge.mec.pt 
Site (em construção) – www.etwinning.pt 
Facebook  www.facebook.com/eTwinning.NSS.PT 
Twitter - @etwinning_pt  
 

http://etwinning.dge.mec.pt/
http://etwinning.dge.mec.pt/


EMBAIXADORES 

nnnn.nnnn@dge.mec.pt 



Muito obrigada pela vossa atenção. 

laura.filipe@dge.mec.pt 



Oficinas paralelas 
 
 
 
 
O1 : Registo eTwinning, eTwinning Live e Encontrar eTwinners  
 
O2 : Dinamizar o TwinSpace | Embaixadora eTwinning 
 
O3 : Partilha e colaboração nos projetos eTwinning  
 
O4 : Ferramentas web 2.0: da teoria à prática| Embaixadora eTwinning 



Painel 
 
 
 Partilha de práticas sobre o trabalho colaborativo entre escolas europeias 
seguida de Debate  
 
  



Mesa Redonda 
 
 
 Partilha de práticas sobre o trabalho colaborativo entre escolas europeias no 
PAFC, seguida de Debate 
 
  



Aspetos positivos e negativos da experiência no PFAC 
 
Atuação para mobilizar/motivar os professores que acompanharam as turmas do 
PAFC 
 
Estratégias utilizadas para uma mudança efetiva de paradigma nas turmas PFAC 
 Formação de professores  
 Momentos semanais de partilha de experiências e de planificação de atividades conjuntas  
 Reflexão sobre e aplicação de novas metodologias em sala de aula 
 Que novas metodologias foram aplicadas/experimentadas/avaliadas 
 Trabalho colaborativo e desenvolvimento de projetos com escolas europeias 
 Critérios de Avaliação por disciplina 
 Papel dos EE neste processo de mudança  
 Projetos europeus e nacionais colaborativos 

 
Como perspetivam a escola no futuro? 


