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Porquê o eTwinning na nossa escola… 

 

 Agrupamento TEIP  

 

 População escolar oriunda de diferentes países, logo escola 

multicultural e multiétnica; 

 

 Problemas de assiduidade e indisciplina; 

 

 Desmotivação perante a aprendizagem; 

 

 Insucesso escolar; 

 

 Oferta educativa diversificada ( Ensino regular, Cursos 

Vocacionais e Ensino Profissional ). 

 



O  nosso percurso … 

2011 – Futurália “O eTwinning aos webquests” dinamizada 

pela  professora Teresa Lacerda , embaixadora  para a 

Região Norte 

2012 – Registo na plataforma  eTwinning 

2012 – Convite para participar numa oficina de 

desenvolvimento eTwinning em Poitiers 



2012 – Dia aberto de eTwinning  promovido pela Agência  

Nacional  ProAVL 

2012 – Encontro Nacional eTwinning  - Sesimbra 

2012 – 8ª Conferência Professores 

Inovadores Microsoft Partners in Learning, “ Redes Sociais: 

aprender em segurança nas escolas portugueses - o 

eTwinning, “, dinamizada pela professora Teresa Pombo 



2013 – Curso de formação online eTwinning  - Mooc  

2014 –  “ As ferramentas Web 2.0 ao serviço do eTwinning” , 

dinamizada  pela responsável  do Serviços Nacionais de 

Apoio, a professora Rita Zurrapa  



O  nosso percurso … 

2013 – Curso de formação online eTwinning  - Mooc    

2014 – Registo na plataforma  eTwinning 



2015 – Convite para participar numa oficina de 

desenvolvimento eTwinning no Luxemburgo 

2014 – “ As ferramentas Web 2.0 ao serviço do eTwinning” , 

dinamizada  pela responsável  do Serviços Nacionais de 

Apoio, a professora Rita Zurrapa  



Os nossos projetos… 

Ano letivo 2013-2014      



 Este projeto foi uma parceria entre duas escolas secundária europeias :  

 Escola secundária Matias Aires  ( concelho de Sintra, Portugal) 

 

 

 

 

 

 

   Gimnazjum im. Anny Wazówny ( Polónia); 

 

 



 Estiveram envolvidos professores de Matemática; 

 

 A temática abordada foi a influência das tecnologias com especial 

foco no uso na internet e no computador; 

 

 Este  projeto abordava a estatística geral, concentrando-se em 

aspetos como a média, mediana e moda.  



 Este projeto foi uma parceria entre duas escolas europeias :  

 Escola secundária Matias Aires  ( concelho de Sintra, Portugal) 

 

 

 

 

 

 

   Gymnasium Haganum, 's Gravenhage (Países Baixos) 

 

 

 



 Estiveram envolvidos professores de Português e Francês; 

 

 O objetivo foi estabelecer uma correspondência escolar em língua 

francesa, permitindo aos alunos descobrir novas culturas e viver 

novas experiências. 

https://docs.google.com/document/d/10JrRctgyImRJa22gNcafHjvS0CeqyC1Ap2prwFFn9Io/edit


 Este projeto foi uma parceria entre diferentes escolas secundária 

europeias: Portugal, Roménia, Grécia, Turquia, Arménia, Espanha, 

Bélgica, Letónia, Alemanha, Itália, Azerbaijão, Chipre, Croácia, 

Bulgária, Hungria, Eslovénia; 

 

 Estiveram envolvidos professores de matemática; 

 

 O objetivo foi criar um site e aplicativos móveis que contêm 

apresentações on-line para aulas de matemática com o uso do 

PowerPoint, HTML5 e Flash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Os nossos projetos… 

Ano letivo 2014-2015      



 Este projeto foi uma parceria entre várias escolas europeias   

( Grécia, Itália e Portugal) 
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http://twinspace.etwinning.net/4492/home


 Estiveram envolvidos professores de Português e Francês; 

 

 O objetivo foi estabelecer uma troca de postais de Natal em língua 

francesa. 





Os nossos projetos… 

Ano letivo 2015-2016     



 Este projeto foi uma parceria entre duas escolas europeias :  

 Escola secundária Matias Aires  ( concelho de Sintra, Portugal) 

 

 

 

 

 

 

   Lycée Nic. Biever ( Luxemburgo)  

 

 



 Este projeto será uma parceria entre duas escolas secundária 

europeias: Portugal e  Luxemburgo; 

 

 Estão envolvidos professores de matemática e de português e 

francês; 

 

 Encontrar um tema  comum (por exemplo, a amizade) entre 

estudantes de dois países  e criar uma peça de teatro juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Este projeto foi uma parceria entre duas escolas europeias :  

 Escola secundária Matias Aires  ( concelho de Sintra, Portugal) 

 

 

 

 

 

 

   Technisch Instituut H. Familie, (Bélgica) 

 

 



 Este projeto será uma parceria entre duas escolas secundária 

europeias: Portugal e  Bélgica; 

 

 Estão envolvidos professores de matemática e de inglês e francês; 

 

 Responder a um pedido de ajuda de um estudante de outro país, a 

fim de melhorar os conhecimentos em francês, matemática e outras 

disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







As mais valias… 

 

 Envolvimento de vários parceiros de diferentes disciplinas de 

diferentes países; 

 

 Trabalhar com outros  colegas ( professores / alunos) de 

outros países com realidades e culturas  diferentes; 

 

 Desenvolvimento  de competências  transversais dos alunos   

( expressão escrita e oral, colaboração, literacia digital); 

 

 Consolidação das aprendizagens dos alunos com recurso à 

experiência, com base num tema; 

 

 



As mais valias… 

 

 Utilização de diversas ferramentas  web 2.0; 

 

  Melhoria dos resultados académicos por parte dos alunos; 

 

 Desenvolvimento da autoconfiança dos alunos perante os 

resultados obtidos. 

 



O nosso conselho … 

 



Obrigado pela vossa atenção

 


