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“eTwinning: do registo à elaboração de um projeto”
(CCPFC/ACC-94084/19)

Público-alvo:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico, Secundário e de Educação Especial
Para os efeitos previstos no nº1 do artigo 8.º, do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, a
presente ação releva para efeitos de progressão em carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico, Secundário e de Educação Especial.
Para efeitos de aplicação do artigo 9º do do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores
(dimensão científica e pedagógica), a presente ação não releva para a progressão em carreira de de
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico, Secundário e de Educação Especial..

Duração: 25 horas (presenciais) (1 crédito)
Objectivos a atingir:
− Conhecer as competências do século XXI que devem ser alcançadas pelos alunos;
− Compreender a filosofia subjacente aos projetos eTwinning;
− Discutir formas de integrar no currículo o eTwinning e, assim, repensar a metodologia usada em
contexto de sala de aula;
− Discutir a relação do eTwinning com as competências do século XXI;
− Adquirir conhecimentos que permitam formalizar e gerir projetos através da Plataforma
eTwinning;
− Explorar as principais funcionalidades do espaço virtual no desenvolvimento de um projeto
eTwinning (TwinSpace);
− Conhecer exemplos de ferramentas da web 2.0 com virtualidades no desenvolvimento de
projetos europeus;
− Consciencializar para a importância do trabalho colaborativo na construção de aprendizagens
significativas, tanto numa dimensão multilingue como multicultural;
− Promover a participação dos alunos e professores em atividades conjuntas com outras escolas,
contribuindo para a construção de uma verdadeira cidadania europeia;
− Promover a igualdade de oportunidades a todos os jovens envolvidos no projeto
Conteúdos da ação
Módulo 1: O projeto eTwinning e as competências do século XXI (3 horas)
As competências do século XXI.
A aprendizagem colaborativa.
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O eTwinning na base da aprendizagem colaborativa e das competências do século XXI.
Módulo 2: Do registo do professor na plataforma eTwinning à elaboração de um projeto (6 horas)
Registo no Portal eTwinning
Funcionalidades do espaço pessoal eTwinning (eTwinning Live).
Passos a seguir para estabelecer parcerias eTwinning.
Pesquisa de professores/escolas para o desenvolvimento de projetos colaborativos.
Planificação colaborativa de um projeto eTwinning.
Formalização de um projeto eTwinning.
Módulo 3: Espaço de desenvolvimento do projeto: o TwinSpace (12 horas)
Potencialidades do espaço onde se desenvolve o projeto eTwinning (TwinSpace).
Ferramentas disponíveis no TwinSpace.
Organização, gestão e dinamização do TwinSpace.
Desenvolvimento do projeto eTwinning.
Módulo 4: Da partilha à colaboração no eTwinning - as ferramentas da web 2.0 (4 horas)
Exemplos de ferramentas da web 2.0 que podem ter utilidade no desenvolvimento de projetos
eTwinning.
Inclusão no TwinSpace dos produtos construídos com ferramentas da web 2.0.
Metodologias de realização da ação
Este curso, com um total de 25 horas presenciais, desenvolver-se-á em oito sessões presenciais
tendo por suporte uma disciplina alocada no Moodle de acordo com o seguinte formato:
Duração
Módulo 1 – 1 sessão presencial (3 horas);
Módulo 2 – 2 sessões presenciais (2 x 3 horas);
Módulo 3 – 4 sessões presenciais (4 X 3 horas);
Módulo 4 – 1 sessão presencial (4 horas).
Atividades – Intercalam a apresentação teórica de conteúdos com sugestões de leituras, vídeos,
entre outros, e a realização de tarefas de caráter prático. Estas tarefas pressupõem a interação em
fóruns, a exploração de recursos e do TwinSpace de treino, bem como a entrega de trabalhos.
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Trabalhos – Entregues e/ou registados em fóruns, no fim de cada módulo, num espaço específico
da plataforma Moodle de acordo com os prazos estabelecidos no início do curso e divulgados na
referida plataforma. A conclusão do curso implica a obrigatoriedade de formalizar um projeto
eTwinning, preferencialmente com uma escola estrangeira.
Regime de avaliação dos formandos
A classificação de cada formando será realizada na escala de 1 a 10, conforme o indicado no
Despacho nº 4595/2015, de 6 de maio, respeitando todos os dispositivos legais da avaliação
continua
Cronograma
Ver cronograma (anexo)
Local:
Escola Básica e Secundária de Ansião - Agrupamento de Escolas de Ansião (em confirmação)
PROCEDIMENTO de INSCRIÇÃO:
1.Preencher devidamente a ficha de inscrição
2.Confirmar os dados profissionais pelos SAE
3.Assinar pelo docente
4.Digitalizar e enviar por correio eletrónico para:

cfae.cenformaz@gmail.com
(NOTA IMPORTANTE:

Prazo de Inscrição:

só serão consideradas as inscrições enviadas para este e-mail)

18 de abril de 2019

CRITÉRIOS de SELEÇÃO:
1-ficha de inscrição devidamente preenchida e enviada
2-ordem de receção da ficha de inscrição, com o seguinte critério:
1º - exercer funções num AE associado ao CENFORMAZ
2º - outros docentes
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Os docentes selecionados serão informados por correio eletrónico até dia 24 de abril de 2019.

Ansião, abril de 2019
José Forte Afonso
Diretor do CENFORMAZ
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