Ação 2017-41

Pessoal Docente

"Projetos eTwinning: plataformas digitais internacionais de trabalho
colaborativo"
Modalidade:

Curta Duração

N.º de horas:

3h

N.º de créditos: (Não aplicável)
N.º de registo:

(Não aplicável)

Entidade promotora: Agrupamento de Escolas de Benavente/Centro Educatis
Formadores:

Clara Freire da Cruz

Local:

Agrupamento de Escolas de Benavente

Destinatários:

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário e Professores de
Educação Especial

Critérios de seleção:

1. Ordem de inscrição dos professores dos agrupamentos associados 2.º Ordem de
inscrição dos professores não pertencentes aos agrupamentos associados.

CRONOGRAMA
DIA
29 novembro 2017

HORÁRIO
15.30h

18.30h

Razões Justificativas:
Numa sociedade global como a atual, caracterizada pela complexidade,
imprevisibilidade e interdependência, vários são os desafios que os países, as
comunidades, as instituições, organizações e os próprios indivíduos terão de enfrentar.
No campo educativo e formativo, as respostas são multiplas. Face aos avanços
científicos e tecnológicos, escolas, professores e alunos de toda a Europa respondem
com projetos centrados na interatividade e na construção colaborativa dos processos
de ensino-aprendizagem dos seus alunos. Estas novas formas de literacia digital têm
na Plataforma eTwinning um espaço de alta qualidade pedagógica, de aplicação das
TIC nos processos ativos de ensino-aprendizagem e de concretização da
transversalidade do curriculo. Dada a relevância do eTwinning na flexibilização do
curriculo e no trabalho de/por projeto nas Escolas Europeias e também Portuguesas
importa divulgar e incentivar estas as boas práticas.
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Objetivos:
1. Conhecer as potencialidades da plataforma eTwinning na criação e fortalecimento de
redes internacionais digitais de debate pedagógico e de boas práticas;
2. Contactar e cruzar informação e conhecimento com professores de outros países,
com experiências pedagógicas diferenciadas;
3. Integrar projetos com outros países e levar para as nossas escolas a experiência
adquirida;
4. Partilhar as experiências formativas tidas no eTwinning Contact Seminar “Active
teaching and learning through eTwinning”, em Belgrado.

Avaliação dos Formandos:
Questionário de satisfação em suporte de papel e/ou digital, entregue no final da ACD.

Avaliação da Ação:
Relatório de avaliação, realizado pelo Centro de Formação, com base nos
questionários de satisfação preenchidos pelos formandos e formadores.

Certificação da Ação:
Artigo 3.º, Despacho n. 5741/2015 de 29 de maio
Reconhecimento de ações de curta duração
1

Releva para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de
Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, a participação em
ações de formação de curta duração relacionadas com o exercício profissional,
tais como seminários, conferências, jornadas temáticas e outros eventos de cariz
científico e pedagógico com duração mínima de três horas e máxima de seis
horas.

2

A participação nas ações previstas no número anterior tem como limite máximo
um quinto do total de horas de formação obrigatória no respetivo escalão ou ciclo
avaliativo.
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