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Centro de Formação de Associação de Escolas 

das Margens do Guadiana 

Entidade Formadora: CCPFC/ENT-AE-1342/17  

Escola Secundária de Diogo de Gouveia  Rua Luís de Camões  7800-508 Beja 

 284 328 063 /  cfmguadiana@gmail.com 

 

Formação – Pessoal Docente 

CURSO DE FORMAÇÃO: O eTwinning: Professores Europeus em Comunidade 

FORMADORES:  

- Elementos do Serviço Nacional de Apoio eTwinning 

DESTINATÁRIOS:  

- Educadores/as de Infância e Professores/as dos Ensinos Básico e Secundário e de Educação Especial 

HORAS DE FORMAÇÃO ACREDITADAS: 

- 7 horas presenciais 

- 8 horas online 

REGISTO DE ACREDITAÇÃO: 

- CCPFC/ACC-106024/19 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: 

- Escola Secundária Diogo de Gouveia - Beja 

OBJETIVOS: 

• Conhecer o portal eTwinning; 

• Compreender a filosofia subjacente aos projetos eTwinning; 

• Partilhar experiências através da apresentação de projetos e/ou estudos desenvolvidos no âmbito do 

eTwinning; 

• Adquirir conhecimentos e aplicá-los às potencialidades do eTwinning; 

• Repensar a metodologia usada em contexto de sala de aula; 

• Conhecer exemplos de ferramentas da web 2.0 a utilizar em projetos europeus; 

• Promover a participação dos alunos e professores em atividades conjuntas com outras escolas, 

privilegiando a dimensão multilingue e multicultural, no âmbito de todas as áreas curriculares; 

• Promover o trabalho colaborativo na construção de aprendizagens significativas e na promoção dos 

objetivos da União Europeia para 2020. 

CONTEÚDOS: 

Componente PRESENCIAL – 7 horas 

- O que é o eTwinning?; 

- Passo a passo eTwinning: da planificação ao desenvolvimento de um projeto; 

- Potencialidades dos dispositivos móveis na dinamização de projetos; 

- Partilha de práticas sobre o trabalho colaborativo entre escolas europeias seguida de debate; 

- Consulta de diversos projetos selecionados como exemplos de boas práticas e esclarecimento de dúvidas 

relacionadas com o funcionamento do eTwinning. 
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Componente ONLINE – 8 horas 

- O portal eTwinning; 

- Explorar o eTwinning Live; 

- Planificar um projeto eTwinning; 

- Partilha e colaboração nos projetos eTwinning. 

AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS:  

Os formandos serão avaliados com base na participação/contributos no curso de formação                   

(sessões presenciais e sessões online) e no trabalho de reflexão crítica individual solicitado. Em            

termos globais, os formandos serão avaliados utilizando a tabela de 0 a 10 valores, conforme indicado no 

Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio, respeitando os dispositivos legais da avaliação contínua. Neste 

contexto, deve ter-se em consideração os seguintes aspetos classificativos: 

- Participação/contributos – 5 valores 

- Trabalho de aplicação dos conteúdos – 5 valores. 

Certificação:  

- Aplicação das Escalas Quantitativa e Qualitativa previstas no ECD e orientações subjacentes. A avaliação 

inferior a 5 implica a não atribuição de certificado; 

- Regime de Faltas / Presenças – Assistência a, no mínimo, 2/3 do total das horas de formação. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

A seleção dos/as formandos/as será feita de acordo com a ordem de inscrição. 

CALENDARIZAÇÃO / HORÁRIO: 

Sessões Data Horário 

1.ª Sessão 

(presencial) 
22-11-2019 (6.ª feira) Das 09h00 às 18h30 (ver programa) 

2.ª Sessão 

(online) 
27-11-2019 (4.ª feira) Das 20h00 às 23h00 (3 horas) 

3.ª Sessão 

(online) 
28-11-2019 (5.ª feira) Das 20h00 às 23h00 (3 horas) 

5.ª Sessão 

(online) 
29-11-2019 (6.ª feira) Das 20h00 às 22h00 (2 horas) 

 
NOTA: 

- DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO:  15-NOVEMBRO-2019 através do link: 

 

https://forms.gle/5fN2vTwegNVLn2cK9 


