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http://www.youtube.com/watch?v=cpEo5q8Nza0
http://www.youtube.com/watch?v=cpEo5q8Nza0
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Princípios

A. Base humanista

B. Saber

C. Aprendizagem

D. Inclusão

E. Coerência e flexibilidade

F. Adaptabilidade e ousadia

G. Sustentabilidade

H. Estabilidade

Competências

• Linguagens e textos

• Informação e comunicação

• Raciocínio e resolução de problemas

• Pensamento crítico e pensamento criativo

• Relacionamento interpessoal

• Desenvolvimento pessoal e autonomia

• Bem-estar, saúde e ambiente

• Sensibilidade estética e artística

• Saber científico, técnico e tecnológico

• Consciência e domínio do corpo

Valores

- Responsabilidade e 
integridade 

- Excelência e exigência 

- Curiosidade, reflexão e 
inovação 

- Cidadania e participação 

- Liberdade 



http://www.etwinning.net

05/05/2019

http://www.etwinning.net/


36 países

28 idiomas

Portal https://www.etwinning.net
Albânia
Alemanha
Áustria 
Bélgica 
Bósnia-Herzegovina
Bulgária
Chipre
Croácia
Dinamarca 
Eslováquia 
Eslovénia
Espanha
Estónia
Finlândia
França
Moldávia
Grécia
Holanda
Hungria
Irlanda
Islândia
Itália
Letónia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Noruega
Polónia
Portugal
República Checa
Roménia
Reino Unido
Sérvia
Suécia
Turquia

http://www.etwinning.net/
https://plus.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/


E ainda...

■ Arménia         

■ Azerbaijão               

■ Geórgia

■ Jordânia 

■ Líbano    

■ Moldávia       

■ Tunísia               

■ Ucrânia

■ Argélia (em breve)

https://plus.etwinning.net/

https://plus.etwinning.net/


Público

Pessoal

Projeto (Pub/Priv)

Importante – Lei Europeia 

da Proteção de Dados

A plataforma 

eTwinning 
permite áreas 

distintas de 

trabalho



https://youtu.be/wSwftclpaUY




Páginas: Públicas ou privadas (só para membros 

do twinspace)

Postagens 

são 

sempre 

públicas

Só visível 

por 

professores



Twinpace

https://twinspace.etwinning.net/85784

Colaboração

Conteúdo

Comunicação

https://twinspace.etwinning.net/85784


O eTwinning

promove o trabalho  

colaborativo

entre professores e 

alunos
goo.gl/9uUaQE

https://goo.gl/9uUaQE


No eTwinning

podem participar

todos os 

professores e …

https://goo.gl/j7GoUS

https://goo.gl/3rWu1c

https://goo.gl/j7GoUS
https://goo.gl/3rWu1c


… todas as escolas públicas, 
privadas e profissionais.

https://goo.gl/5FbPqf

https://goo.gl/5FbPqf


O eTwinning

abre a sala de aula à 

Europa e ao 

Mundo!
https://goo.gl/R8jgBS

https://goo.gl/R8jgBS


Fortalece a

cidadania

europeia.
https://goo.gl/gzcveh

https://goo.gl/gzcveh


Motiva

alunos e

professores do pré-

escolar ao secundário!

https://goo.gl/kNbBM
e

https://goo.gl/iqjDSC

https://goo.gl/kNbBMe
https://goo.gl/iqjDSC


Promove o 

trabalho de 

projeto.

https://goo.gl/Y9qZ3
R

https://goo.gl/Y9qZ3R


Potencialidade:
Opção por 

páginas públicas 
ou privadas 
(membros)

Disponibilização de dados 
pessoais de alunos no sítio 
da Internet dos 
estabelecimentos de 
educação e ensino

Escolas, professores e 

alunos ligados Online

numa plataforma segura.

Twinspace



KISS – Keep It 

Short and Simple



SMART –

Share Motivate Adapt 

Record and Take it 

easy



Nacional:

Selos de 
Qualidade e 
Prémios

Europeu:

Selos de 
Qualidade e 
Prémios

Escolas 
eTwinning

Professores 
e alunos



http://www.answergarden.ch/

https://answergarden.ch/751000

Partilhar ideias…

http://www.answergarden.com/
https://answergarden.ch/751000




Juntar-se ao evento



Ambientes colaborativos de 

aprendizagem entre escolas 

Europeias nos Projetos eTwinning:

Que ferramentas utilizar?



Tarefas

• Organizarem-se em grupos com elementos de disciplinas diferentes
• Aceder a  http://bit.ly/planificaetw

• Descarregar a planificação

• Elaborar uma planificação
• Aceder ao eTwinning Live
• Registar o projeto

• Apresentar aos colegas

http://bit.ly/planificaetw


Colaborar | Escrita

http://bit.ly/escreve1

https://onedrive.live.com/

http://meetingwords.com/

http://bit.ly/escreve1
https://onedrive.live.com/
http://meetingwords.com/


Colaborar | Apresentações

https://goo.gl/nY2oYr

https://onedrive.live.com/

https://goo.gl/tw6bCm

https://goo.gl/Xxm1wU

https://goo.gl/nY2oYr
https://onedrive.live.com/
https://goo.gl/tw6bCm
https://goo.gl/Xxm1wU


Colaborar

http://bit.ly/maio2

http://bit.ly/2DYLaVb

http://bit.ly/maio2
http://bit.ly/2DYLaVb


Partilhar



Comunidade de 

escolas da Europa

Site Nacional: http://www.etwinning.pt - Tutoriais para inscrição / 

gestão do espaço pessoal / procura de parcerias / formalização de 

projetos / divulgação de eventos

https://www.etwinning.net/

http://www.etwinning.pt/
https://www.etwinning.net/


Obrigada pela vossa atenção!
Ana Pina & Elisabete Fiel & Miguela Fernandes

Embaixadoras ERTE/ eTwinning

Coimbra, 9 de  julho de 2019

I Encontro Nacional dos Projetos Laboratórios de Aprendizagem e eTwinning - Autonomia 

e Flexibilidade Curricular: TIC como componente transversal do currículo
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elisabete.fiel@dge.mec.pt
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