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Ação de Curta Duração
Nos termos do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, nos seus artigos 6.º, 7.º e 19.º, e tendo em conta o Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho, e o Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio, a modalidade de
formação contínua de curta duração abrange as ações, com a duração de 3 a 6 horas, aprovadas, reconhecidas e certificadas pelo CFAE, de acordo com o definido no seu regulamento interno, podendo ser usadas
pelos docentes até ao limite máximo de um quinto do total de horas de formação obrigatória no respetivo escalão ou ciclo avaliativo.

1– DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO:

eTwinning integrado no currículo
2– N.º HORAS (3 a 6):

3

3– BREVE FUNDAMENTAÇÃO (com base nas necessidades identificadas ou nos objetivos a atingir):

Esta formação pretende ajudar os professores a perceberem como podem integrar o eTwinning nas suas práticas
letivas, bem como recorrer à metodologia de projeto. O projeto eTwinning ajuda a desenvolver várias
competências nos alunos, tais como: criatividade, colaboração, comunicação, valores, atitudes, resolução de
problemas, digitais, entre outras. Neste sentido, é importante que os professores façam uma primeira incursão
pela plataforma de suporte para:
• Explorar e analisar os recursos disponibilizados pelo portal eTwinning.
• Explorar e analisar o espaço do professor, o eTwinning Live.
• Analisar e debater metodologias de trabalho na sala de aula, de acordo com o público-alvo e com os
conteúdos curriculares.
• Compreender a filosofia subjacente aos projetos eTwinning.
4– DESTINATÁRIOS

Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial
5– CONTEÚDOS e/ou OBJETIVOS (discriminar de modo articulado os tópicos concretos que serão abordados):

- Portal eTwinning.
- Principais recursos disponíveis do eTwinning live.
- Encontrar eTwinners (parceiros) para desenvolver um projeto.
- Ferramentas para elaborar colaborativamente um projeto eTwinning.
6- PROPONENTES:

Agrupamento de Escolas de Trancoso

7– FORMADORA

Doutora Daniela Eduarda da Silva Guimarães
8- LOCAL / DATA / HORÁRIO:
Local

Data

Horário

online

10/03/2021

18:00h-19:30h

online

22/03/2021

18:00h-19:30h
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