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PROGRAMA 

8 de julho – Sessão Online 
 

Módulo I 

09:00 (Entrada, marcação de presenças e teste aos equipamentos) 

09:15 Sessão de abertura  

 Maria João Horta | Subdiretora-Geral da DGE 

 Rodrigo Reis | Diretor Regional da Educação da RAA 

09:45  Sessão plenária – O eTwinning e o trabalho colaborativo (Portal eTwinning) | Laura Filipe | SNAERTE/DGE 

10:15  Pausa para café 

10:30  Sessão plenária – O trabalho de projeto em colaboração | Tânia Fonseca | Kingston University London 

11:45  Sessão plenária – Passo a passo eTwinning: do registo ao desenvolvimento de um projeto (eTwinning 

Live) | Dora Pereira | Embaixadora eTwinning | ES Antero de Quental 

12:15  Encerramento da sessão   

 

10 de julho – Sessão Online 
 

Módulo II 

09:00 (Entrada, marcação de presenças e teste aos equipamentos) 

09:15  Sessão plenária – As alterações climáticas e os desafios ambientais (tema do ano para o eTwinning) em 

tempos de pandemia| Rui Coutinho | Universidade dos Açores  

10:15  Pausa para café 

10:30  Sessão plenária – Partilha de práticas |Projeto eTwinning Educating for a Blue Generation |  

Hugo Mendonça (EBS da Madalena do Pico) | Sandra Rodrigues (EBI de Angra do Heroísmo) | Liliana 

Gomes (EBS Tomás de Borba)| Samuel Rebelo (EBI da Vila do Topo) | Sónia Garcia (EBS da Madalena do 

Pico) 

11:15   Sessão plenária – Professores Europeus numa Comunidade em Rede (TwinSpace) | Anabela Tristão 

Santos | Embaixadora eTwinning | EBS Tomás de Borba 

12:15  Encerramento da sessão   

 

13 de julho – Sessão online – 20h00 (1 hora em videoconferência e 2 horas de trabalho prático a distância) 
 

Módulo III – Explorar o eTwinning Live:  

- Principais recursos disponíveis;  

- Como encontrar eTwinners para desenvolver um projeto. 
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14 de julho – Sessão online – 20h00 (1 hora em videoconferência e 2 horas de trabalho prático a distância) 
 

Módulo IV – Planificar um projeto eTwinning:  

- Aspetos a considerar na planificação de um projeto eTwinning;  

- Ferramentas online para a planificação de um projeto eTwinning. 

 

16 de julho – Sessão online – 20h00 (1 hora em videoconferência e 2 horas de trabalho prático a distância) 
 

Módulo V – Partilha e colaboração nos projetos eTwinning:  

- Ferramentas Web 2.0 

 

 

 

 

 

 

  


