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Trabalhar, produzir, desenvolver 

atividades tendo em vista um 

determinado fim… 
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Fazer partilha de;  

Dividir, repartir, distribuir. 
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Melhoria das relações interpessoais 

Melhoria das competências 

no pensamento crítico 

Melhoria das aprendizagens na escola 

Maior capacidade em aceitar 

as perspetivas dos outros 

Aquisição das competências necessárias 

para trabalhar com os outros 

Promove uma cultura de 

aprendizagem 
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Mantém uma cultura 
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Colaboração 

Conteúdo 

Comunicação 
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http://bit.ly/2Q1tJa7  

https://animoto.com/  https://www.emaze.com/  

http://bit.ly/2Q1tJa7
https://animoto.com/
https://www.emaze.com/
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http://bit.ly/2Q1tJa7  

1. Selecione uma das seguintes 

aplicações: 

 https://issuu.com/  

 https://pt.calameo.com/  

 https://animoto.com/ 

 https://www.emaze.com/  

1. Crie uma conta (Sign Up) 

2. Crie uma apresentação 

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

4. Faça o upload do trabalho para 

http://bit.ly/EReTwAlg2018  

 

http://bit.ly/2Q1tJa7
https://issuu.com/
https://pt.calameo.com/
https://animoto.com/
https://www.emaze.com/
https://bitly.com/
http://bit.ly/EReTwAlg2018
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http://bit.ly/2Q1tJa7  

http://bit.ly/Dst-eTw   

http://bit.ly/2Q1tJa7
http://bit.ly/Dst-eTw
http://bit.ly/Dst-eTw
http://bit.ly/Dst-eTw
http://bit.ly/Dst-eTw
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http://bit.ly/2Q1tJa7  

1. Selecione uma das seguintes 

aplicações: 

 https://www.google.com/drive/   

 https://dotstorming.com/  

1. Crie uma conta / entre na sua conta 

(Sign Up) 

2. Crie um formulário (Drive) ou uma 

votação / discussão (dotstorming) 

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

4. Faça o upload do trabalho para 

http://bit.ly/EReTwAlg2018  

 

http://bit.ly/2Q1tJa7
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/drive/
https://dotstorming.com/
https://dotstorming.com/
https://dotstorming.com/
https://bitly.com/
http://bit.ly/EReTwAlg2018
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• 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. 

http://meetingwords.com/  

http://meetingwords.com/
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http://bit.ly/2Q1tJa7  

1. Vá ao endereço https://bit.ly/2Pidh9F  

2. Colabore com ideias para o texto 

http://bit.ly/2Q1tJa7
https://bit.ly/2Pidh9F
https://bit.ly/2Pidh9F
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Embaixadores eTwinning por região 
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mailto:ana.pina@dge.mec.pt
mailto:ana.pina@dge.mec.pt
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Serviço nacional de apoio eTwinning 

Sites e FB eTwinning: 

www.etwinning.net   

http://etwinning.dge.mec.pt   

www.facebook.com/eTwinning.NSS.PT 

http://www.youtube.com/user/etwinningpt    

Sites e FB ERTE: 

http://www.erte.dge.mec.pt  

www.facebook.com/ERTE.DGE 

http://dge.mec.pt   

www.facebook.com/DGEducacao   

Teresa Godinho  
Chefe da ERTE  

Laura Filipe                      Vladimiro Viana                   Luís Ferreira                   Isabel Almendra  

http://www.etwinning.net/
http://etwinning.dge.mec.pt/
http://www.facebook.com/eTwinning.NSS.PT
http://www.youtube.com/user/etwinningpt
http://www.erte.dge.mec.pt/
http://www.facebook.com/ERTE.DGE
http://dge.mec.pt/
http://www.facebook.com/DGEducacao
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eTwinning 

“Open mind, 
change lives!” 

Obrigado pela vossa atenção! 
 

Mário Guedes – mario.guedes@dge.mec.pt 

                            marioguedes@aegileanes.pt  

  
As imagens utilizadas nesta apresentação são de utilização livre obtidas a partir 

de https://pixabay.com/ ou resultaram de PrintScreens de espaços de trabalho 

devidamente referenciados. 

mailto:mario.guedes@dge.mec.pt
mailto:marioguedes@aegileanes.pt
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/

