
  
A comunidade de escolas 

da Europa 
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eTwinning?? 
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Origem  

2005-2008 Fase 1 

Uma ação do Programa 
eLearning 

 2008-2013 Fase 2 

Uma iniciativa do 
Programa de 
Aprendizagem ao longo 
da Vida -  inserido na 
ação Comenius 

2014-2020 Fase 3 

Erasmus + 
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• O espírito de comunidade. 
 

• O trabalho colaborativo. 
 
• O trabalho de equipa.  

 
• A disponibilidade. 

 
• O espírito de partilha. 

 
• A vontade de fazer mais e melhor. 

 

O que não mudou! 
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O eTwinning… 
Motiva os alunos e professores 

Abre a sala de aula à Europa e ao Mundo 

Promove o trabalho colaborativo 

Incentiva os trabalhos de projeto 

Fortalece a cidadania europeia 

É simples 

Dá reconhecimento 

É seguro 
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Números 
eTwinning 

1/2/2014 

   E hoje? 
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Quem  

participa? 

 
 

 

Professores de qualquer disciplina 

 Escolas da União Europeia, Noruega, Islândia, Suíça, 
Turquia e ex-República Jugoslava da Macedónia (33 
países).  

 25 línguas representadas. 

 Escolas dos ensinos Pré-escolar, Básico e Secundário, 
públicas ou privadas e profissionais  
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• Novos países - eTwinning Plus  
– Arménia 

– Azerbeijão 

– Moldávia 

– Tunísia 

– Ucrânia 

 

…e mais? 

http://plus.etwinning.net/  

eTwinning Video Ad (2009).mp4
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... Não é 
burocrático 

 
 

E... É grátis 

O Portal 
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O Portal 

    Dá o acesso a... 
 

…uma área pública    

 

 

…uma área pessoal – Desktop 

 

 

…um espaço virtual de trabalho 

 

 
www.etwinning.net 
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Área Pública 

• Informacão geral 

• Projetos e Professores envolvidos no eTwinning 

• Inspiração- Kits de projetos,  

 Módulos, galeria de projetos  

• Apoio: publicações, ajuda  

Informação e inspiração para todos.  
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Área pessoal 
 

 

•Edição do perfil. 

•Acesso aos projetos 
registados. 

•Acesso à lista de 
contactos. 

•Acesso a fóruns para 
encontrar parceiros e 
partilha de experiências. 

•Acesso a uma caixa de 
email. 

•Acesso a oportunidades 
de formação.  

•Acesso às notícias de 
Portugal.  
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Que seja relevante para si e para os seus alunos.  

Que preveja a utilização das TIC. 

Que envolva as disciplinas que entender. 

Que envolva o número de alunos que entender. 

Que envolva o número de professores que entender. 

Que envolva o número de escolas que entender. 

Que dure o tempo que entender. 

Que seja divertido! 
 

 

Que projeto? 
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Twinspace 

• É privado 

• Espaço de trabalho dos parceiros 

• Espaço onde se publicam os resultados do trabalho realizado 

• Espaço de partilha 
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  Reconhecimento 

Selos de Qualidade  
• Nacionais 

– Atribuído a parceiros 
individuais pelo Serviço 
Nacional de cada país 

 
• Europeu 

– Caso o projeto tenha 
recebido (pelo menos)dois 
selos nacionais e se um dos 
NSS considerar que o 
projeto tem qualidade 
Europeia.  

  

 Prémio Europeu 
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Formação 

   Oficinas Europeias de desenvolvimento profissional 

 Por convite do NSS 

 Formação Acreditada – eTwinning 2.0 (Elvas) 

 Eventos europeus, nacionais, regionais e locais (formação 

eTwinning e TIC) 

 Eventos de aprendizagem 

 Inscrição através do Desktop de cada um 

 Grupos eTwinning 

 Disponíveis no Desktop 
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Apoio  
Nacional  

•NSS–PT está sediado na DGE na Equipa de Recursos e Tecnologias 

Educativas – ERTE 

•http://etwinning.dge.mec.pt/ 

 

• 5 Embaixadoras eTwinning 

• Professoras do ensino público.  

• Uma por cada Região. 

• Trabalho de equipa. 

• Promovem sessões nas suas áreas 

• Apoiam os professores/escolas que estão no projeto. 

 

•Centros de Competência  TIC 

•Apoiam o trabalho da ERTE   

•Apoiam as iniciativas do NSS 

 

• Rede de Professores  
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• “Nem imagina a revolução que esta nova forma de 
trabalho provocou na minha prática pedagógica.”  

 

 

• “Cresci mais nestes cinco anos de trabalho colaborativo 
do que nos anteriores 27 anos de serviço”. 

 

 

• “O eTwinning deu um novo fôlego à minha prática 
pedagógica.” 

 

Alguns testemunhos… 
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Então,  
como começar? 
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Contactos 
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• DGE - Equipa ERTE 

• Av. 24 de Julho, nº140, 5º 
• 1399-025 Lisboa 
• Telf.: 213 936832 
• Fax: 213 938 869  

 

• e-mail: etwinning@dge.mec.pt  
 
 

• http://etwinning.dge.mec.pt/ 

• http://moodle.crie.min-edu.pt 

• http://www.facebook.com/eTwinning.NSS.PT 

• Twitter: @eTwinning_PT  

 
 
 

Contactos - eTwinning – NSS-PT 
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