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Uma nova abordagem flexível?

Dispositivos Móveis em Projetos eTwinning

Encontro Regional - Tondela



“God meant us to be wireless. The last cord we 

were connected to was cut at birth.”

Frank Sanda, Motorola

Mobilidade + Pedagogia + Aprendizagem!

Fonte: http://www.soundbeatmedia.com

http://www.japantimes.co.jp/news



“In the digital world, teaching and learning

evolve at an alarming pace. Our students

come to school equipped with amazing

mobile devices and billions of resources

in the palms of their hands, and this

creates a marvelous opportunity for us to

show the world the wonderful things that

happen in our classrooms.”



Ecossistema digitaL

Novas abordagens e dinâmicas pedagógicas
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Para o secretário de Estado da Educação,

"antes só o professor era detentor do

conhecimento e agora o conhecimento

anda no bolso de todos e está à distância

de um clique", referindo-se aos telemóveis

inteligentes ("smartphones") com acesso

à Internet.

Na sessão de abertura de um colóquio sobre o currículo e práticas escolares 

em Portugal e na Finlândia.  14-3-2016









Analógico vs Digital!

















As the world hurtles into an increasingly 

technologically-heavy future, we are at risk 

of having a skills shortage for this 

growing workforce as not enough young 

people have the adequate training for these 

(new) industries.

https://hundred.org/news/implementing-3d-technology-in-schools





If we teach today the way we were taught yesterday 

we aren't preparing students for today or tomorrow





Qual é o C em falta?







Como desenvolver ambientes que facilitem
a integração das tecnologias móveis

(Ecossistema digitaL)?

(“…e que permitam mais e melhores aprendizagens.”)



Fonte: http://www.securedgenetworks.com



Planos de ação para utilização de Mobile Apps -
eTwinning

http://pt.calameo.com/read/0012535192dc7fa8acec1

http://pt.calameo.com/read/0012535192dc7fa8acec1


Manual para professores e bibliotecários.



Learning Event – Creating Apps for eTwinning 
Projects with AppInventor 



… e como podem ajudar
as tecnologias móveis a 

dinamizar/criar/desenvolver?

(“…e o que posso fazer e exemplos em como as utilizar”)





…e Apps?



ThingLink - Qualquer imagem  pode ser interativa….

http://www.thinglink.com/scene/531596115032670210

Contexto:   

Trabalho colaborativo com base em imagens para exploração de contextos e cenários.

http://www.thinglink.com/scene/531596115032670210


Pixrl Express e PopAGraph - Edição e partilha de imagens simplificada

Contexto:  

Edição e partilha de imagens num projeto eTwinning.



Canva – Ferramenta de construção de logos e cartazes

Contexto: 

Criação de logos para um projeto eTwinning.



QR Code Stickers – Informação para integração dos QR Codes em sala de 

aula

http://www.qrcodestickers.org

Fonte: http://www.activehistory.co.uk/Miscellaneous/ Fonte: http://edudemic.com

Contexto

Caça ao tesouro partilhado entre vários parceiros de um projeto. Contar uma história 

com acesso aos conteúdos através de QRCodes.                     

https://www.youtube.com/watch?v=hSA3YsBy_pU

http://www.qrcodestickers.org/
https://www.youtube.com/watch?v=hSA3YsBy_pU


Coding – Apps para desenvolver atividades de coding

Contexto: 

Projetos eTwinning que enquadrem a dinamização de atividades relacionadas com

Coding.



Realidade Virtual – Criação e exploração em em VR e AR

Contexto:   

Apresentação de parceiros, construção de ambientes virtuais de acordo com a

temática dos projetos.



https://cospac.es/nSYw

AEB 360º


https://cospac.es/ZbIe

Science Lab










storyspheres.com

StorySpheresTourCreator

vr.google.com/tourcreator/









Obrigado!


