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• Rede ( latim rete, is = "rede ou teia"), 
originariamente exibe o significado de conjunto 
entrelaçado de fios, cordas, cordéis, arames, etc., 
com aberturas regulares, fixadas 
pormalhas e nós, formando espécie de tecido 
aberto… 

Contudo, por assimilação analógica, ao longo dos 
tempos, passou a designar "uma quantidade de 
pontos (nós ou nodos), concretos ou abstratos, 
interligados por relações de vários tipos". 

• In Wikipédia 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Malha
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nodos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%A3o


 
O nosso Jardim de Infância é de lugar único e fica localizado 
numa pequena vila no Algarve onde a população é, cada 
vez mais, oriunda de diferentes regiões de Portugal e do 
Mundo. 

O que sabemos 

sobre a nossa vila 
O que queremos saber 

O que 

queremos 

descobrir 

As crianças em idade pré-escolar são extremamente 
curiosas e têm uma grande vontade, e até mesmo 
necessidade, de descobrir e de dar sentido ao mundo à 
sua volta. 





Grandes intenções  

 

 

o tópico interessava ao grande grupo 

 

 estava adequado ao contexto e oferecia um interessante potencial para 

envolver as famílias 

 

proporcionava a vivência de um clima democrático baseado no diálogo, 

na partilha, na cooperação, na entreajuda e na solidariedade 

 

Envolvia  as famílias no processo de aprendizagem dos seus educandos 

e estabelecia relações de efetiva colaboração 

http://magazinefactory.edu.fi/magazines/ourlivesinpictures/ 

http://magazinefactory.edu.fi/magazines/ourlivesinpictures/




As redes de partilha podem ser reconstruídas em 

diferentes momentos 
http://enjoyscience.wikispaces.com/home 
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eTwinning Creative Classroom’s farewell 

movie for summer 2012 

http://magazinefactory.edu.fi/m
agazines/ourlivesinpictures/ 
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http://www.youtube.com/watch?v=7SlM_nqcgj0
http://www.youtube.com/watch?v=7SlM_nqcgj0
http://magazinefactory.edu.fi/magazines/ourlivesinpictures/
http://magazinefactory.edu.fi/magazines/ourlivesinpictures/






http://enjoyscience.wikispaces.com/home 
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Incentiva o trabalho de projeto 

Promove o trabalho colaborativo 

Promove a utilização das Tecnologias 

de Informação (TIC) 

Estimula a criatividade 

Fortalece a cidadania 

europeia 

É simples 

Envolve 

ativamente a 

criança no 

processo de 

aprendizagem 

Possibilita o 

desenvolvimento 

de competências 

de aprendizagem 

para a vida 

Personaliza a 

experiencia da 

aprendizagem 

Baseia-se na compreensão e 

conhecimentos prévios da 

criança 


