
O eTwinning ao serviço 

da diversificação de estratégias

Dora Pereira (dora.c.pereira@dge.mec.pt)

Embaixadora eTwinning para os Açores

mailto:teresa.lacerda@dge.mec.pt
https://pt-pt.facebook.com/eTwinning.NSS.PT/
https://twitter.com/etwinning_pt/
https://www.instagram.com/etwinningpt/
https://www.youtube.com/channel/UCaXqGzk6J2pFk-mPei-RplQ/


Embaixada eTwinning Portugal – dora.c.pereira@dge.mec.pt

Atividade:

• Aceder ao endereço: www.menti.com e utilizar o código 

3490 0840 para responder à questão:

7rpx

http://www.menti.com/
https://www.menti.com/uzxe5u7rpx


Resultadose

nti.com/uzxe

5u7rpx
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Fase 1: 

2005 a 2008

Fase 2: 

2008 a 2013

Fase 3: 

2014 a 2020

Fase 4: 

2021 a 2027

Uma ação do 

Programa

eLearning

Uma iniciativa

do Programa de 

Aprendizagem

ao longo da 

Vida - inserido

na ação

Comenius

Erasmus +

Novo 

Programa

Erasmus
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O eTwinning

promove o trabalho  

colaborativo

entre professores e 

alunos
goo.gl/9uUaQE
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https://goo.gl/9uUaQE


No eTwinning 

podem participar 

todos os professores

e educadores de…

… todas as 

escolas públicas, 

privadas e 

profissionais.
https://goo.gl/5FbPqf
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O eTwinning

abre a sala de aula 

à Europa e ao 

Mundo!
https://goo.gl/R8jgBS
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Escolas, professores, educadores e 

alunos ligados Online numa 

plataforma segura

TwinSpace

Potencialidade:
Opção por páginas 

públicas ou privadas 

(membros)
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Vantagens - ALUNO eTwinner

Comunicar com alunos de diferentes países

Reconhecer a identidade nacional versus a importância do respeito pela identidade do outro

Utilizar línguas estrangeiras em contexto

Maior motivação para aprender e para usar as TIC de forma significativa

Trabalhar em colaboração e desenvolver a autonomia

Desenvolver novas competências e conhecimentos para futuros empregos
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Vantagens - PROFESSOR eTwinner

Trocar experiências a nível europeu

Trabalhar colaborativamente com professores de inúmeros países

Adequar a metodologia da aula aos atuais formatos de aprender

Promover a flexibilização do currículo

Utilizar as TIC ao serviço da aprendizagem

Promover a comunicação intercultural e a tolerância

Utilizar a plataforma eTwinning para diferentes projetos (Erasmus +…)



43 países

O eTwinning é a comunidade de 
escolas da Europa.

Este projeto disponibiliza uma plataforma para 
que os profissionais da que trabalham em escolas 
dos países europeus envolvidos, possam 
comunicar, colaborar, desenvolver projetos e 
partilhar; em suma, sentir-se, e efetivamente ser, 
parte da mais estimulante comunidade de 
aprendizagem na Europa.

eTwinning é co-financiado pelo Erasmus+, um 
programa Europeu no domínio da Educação, 
Formação, Juventude e Desporto.
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https://www.etwinning.net/pt/pub/about.htm
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Estrutura de suporte

NSO 
Portugal

NSO 
Espanha

NSO 
…

CSS (SCA -Serviço 
Central de Apoio)

NSO (ONA-Organização 
Nacional de Apoio)

Embaixada eTwinning Portugal – dora.c.pereira@dge.mec.pt



Teresa Godinho 
Chefe da ERTE 

NSO: Teresa Lacerda             Elisabete Fiel              Anabela Neves           Isabel Almendra           Luís Ferreira       Paula Neto
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Contactos:

daniela.guimaraes@dge.mec.pt

carla.mansilha@dge.mec.pt

miguela.fernandes@dge.mec.pt

luis.goncalves@dge.mec.pt

ana.paula.pina@dge.mec.pt

laura.filipe@dge.mec.pt

dora.c.pereira@dge.mec.pt

anabela.santos@dge.mec.pt

elisabete.fiel@dge.mec.pt

mario.guedes@dge.mec.pt

carla.ferreira@dge.mec.pt
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Daniela Guimarães & Carla Mansilha Miguela Fernandes & Luís Gonçalves 

Ana Pina & Laura Filipe Dora Pereira & Anabela Santos

Elisabete Fiel Mário Guedes Carla Ferreira
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TwinSpace

Projeto

eTwinning Live

Pessoal

Portal

Público
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Plataforma 
segura

Inspiração

Desenvolvi-
mento

Profissional
Apoio

Reconheci-
mento

A comunidade eTwinning…



Nacional:

Selos de 
Qualidade e 
Prémios

Europeu:

Selos de 
Qualidade e 
Prémios

Escolas 
eTwinning

Professores 
e alunos

Reconhecimento
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Selos e prémios nacionais e europeus, certificação 
escola eTwinning.

Últimas notícias da iniciativa eTwinning em Portugal.

Formações passadas e futuras.

Inspiração a partir de outros projetos e dicas sobre 
ferramentas digitais.

O portal eTwinning
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O portal eTwinning
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http://www.etwinning.net/


Parte pública do portal

Aceder www.etwinning.net
para exploração direta da 

parte pública do portal
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http://www.etwinning.net/
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Os kits de projetos são guias passo-a-passo,

prontos para utilizar, de projetos eTwinning bem-

sucedidos.

Os kits de projeto podem ser utilizados como

referência pelos professores que desejem

implementar projetos similares, ou como

ferramentas para procurar inspiração para novas

ideias.

Kits de Projeto



Desafios: www.etwinning.net

1. No portal eTwinning, selecione o menu “Inspire-se” e clique na opção “Kits”. 

Escolha a etapa “Apresentação de parceiros” e apresente no chat uma proposta 

de atividade para a realização desta etapa. 

2. Escolha a etapa “Orientação” (no portal eTwinning, selecione o menu “Inspire-

se” e clique na opção “Kits”) e indique-nos no chat em que consiste esta etapa. 

3. Escolha a etapa “Comunicação” (no portal eTwinning, selecione o menu 

“Inspire-se” e clique na opção “Kits”) e indique-nos no chat exemplos de 

softwares/programas que poderão ser utilizados para a comunicação entre os 

vários parceiros de um projeto. 
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http://www.imagechef.com/

https://goo.gl/C4sEUs

Vamos ser 
eTwinners?
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Desafios:

Para quem já se encontra registado ou não pretende fazer o registo agora:

no portal eTwinning, selecione o menu “Inspire-se”, clique na opção “Kits” pesquise 

e analise um dos Kits da lista refletindo sobre de que forma poderia utilizá-lo com os 

seus alunos.

Novos eTwinners:

Pré-registo na Plataforma: www.etwinning.net

NOTA: Na biografia escreva alguma informação relevante (por exemplo: área de 

formação e interesse na utilização da plataforma). Deve também colocar uma foto 

no seu perfil.
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Caso ainda não esteja registado na plataforma eTwinning 
poderá fazê-lo com a ajuda dos links abaixo 
apresentados.

NOTA: Na biografia escreva alguma informação relevante 
(por exemplo: área de formação e interesse na 
utilização da plataforma). Deve também 
colocar uma foto no seu perfil.

Tutorial (registo) http://bit.ly/inscricaoETW

Tutorial (foto de perfil) http://bit.ly/FotoETW
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O eTwinning Live
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1. Atualizar o seu PERFIL.

2. Consultar as NOTIFICAÇÕES para "Aceitar" ou "Recusar". É aqui que vão surgir

os pedidos para integrar a lista de contactos de outros eTwinners, as equipas de projetos, a

participação em Eventos online ou no site.

3. Utilizar a MAILBOX do eTwinning para comunicar com outros eTwinners.



Desafio: Pesquisar evento

Pesquisar e juntar-se ao evento: IV Encontro ProSucesso - O 

eTwinning ao serviço da diversificação de estratégias 
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https://live.etwinning.net/events/event/227535


O TwinSpace
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https://twinspace.etwinning.net/72374/pages/page/443437


NSO & Embaixada eTwinning Portugal              

eTwinning na EN2: Todos a Bordo! 
AÇORES

Curso Acreditado - online - 15 horas (0,6 Créditos)
Datas: de 19 a 23 de julho de 2021 
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