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CRONOGRAMA 

Os formandos devem marcar a sua presença no espaço da Moodle intitulado [PRESENÇAS], clicando na expressão correspondente ao dia da sessão de formação 
e, em seguida, selecionando a turma a que pertence. Esta marcação tem de ser feita, OBRIGATORIAMENTE, no dia (ver tabela), previsto para a sessão.  A 
ausência de marcação de presença nesse dia corresponde a uma falta.  

Módulos Turmas Dia da sessão 
Nº horas da 

sessão 
Conclusão dos módulos – datas importantes 

Módulo 1 1/2/3/4/5 
26 - setembro (3.ª feira) 
27 - setembro (4.ª feira) 

1 
2 

Participação no fórum até 1 de outubro (domingo) às 23h55. 

Módulo 2 1/2/3/4/5 

28 - setembro (5.ª feira) 
2 - outubro (2.ª feira)* 
4 - outubro (4.ª feira) 

 

2 
2 
2 

Link para planificação colaborativa em formato editável até 16 
de outubro (2.ª feira) às 23h55. 

Módulo 3 1/2/3/4/5 

9 - outubro (2.ª feira) 
12 - outubro (5.ª feira) 
16 - outubro (2.ª feira) 
19 - outubro (5.ª feira) 

23 - outubro (2.ª feira)* 

26 - outubro (5.ª feira) 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Resposta ao Teste de avaliação sobre o TwinSpace até 30 de 
outubro (2.ª feira) às 23h55. 
Link para o TwinSpace e avaliação da qualidade do projeto 
eTwinning através da sua planificação (será mais pontuado um 
projeto de parceria com uma escola estrangeira do que com 
uma escola nacional) até 13 de novembro (2.ª feira) às 23h55. 

Módulo 4 1/2/3/4/5 
30 - outubro (2.ª feira) 
31 - outubro (3.ª feira) 

2 
2 

Apresentação, no fórum aberto para o efeito, de uma 
ferramenta da web 2.0 com interesse para o projeto 
eTwinning, bem como a sugestão metodológica de utilização da 
mesma até 6 de novembro (2.ª feira) às 23h55. 
Submissão de uma reflexão individual até 13 de novembro (2.ª 
feira) às 23h55. 
Preenchimento do questionário de avaliação do curso até 13 de 
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novembro (2.ª feira) 

 

 

Módulo 1: O projeto eTwinning e as competências do século XXI (3 horas)   

Módulo 2: Do eTwinning Live do professor à elaboração de um projeto (6 horas) 

Módulo 3: Espaço de desenvolvimento do projeto: o TwinSpace (12 horas) 

Módulo 4: Da partilha à colaboração no eTwinning - as ferramentas da web 2.0 (4 horas) 

 

*As sessões síncronas são das 20:00 às 22:00. Os formandos deverão marcar presença neste horário. Os formadores estarão online neste horário todos os 
dias do presente cronograma 

 

A conclusão do curso implica a obrigatoriedade de formalizar um projeto eTwinning, preferencialmente com uma escola estrangeira. 


