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ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS - LAGOS

WORKSHOP: eTwinning e o Reconhecimento do Trabalho
Colaborativo
Workshop certificado pelo Centro de Formação Dr. Rui Grácio como ação de formação
de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de Maio
DATA DE REALIZAÇÃO
27/02/2019
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I

HORÁRIO

I

LOCAL

das 18h:30m às 21h:30m I

Escola Secundária Júlio Dantas – Lagos

DESTINATÁRIOS DA AÇÃO
Professores de todos os níveis de ensino e grupos de docência.
CONTEXTUALIZAÇÃO DA AÇÃO
Esta ação de curta duração resulta de uma parceria entre a Direção Geral de Educação e o
Centro de Formação Dr. Rui Grácio. Com as tecnologias emergentes, a Escola enfrenta um
grande desafio, uma vez que estas não se apresentam como um simples recurso ao serviço
do trabalho escolar, mas têm um enorme potencial na sua renovação. É, por isso,
obrigatório fazer uma revisão da própria educação e da pedagogia, fomentando práticas
que vão ao encontro das necessidades dos alunos atuais. O eTwinning promove esta
renovação, colocando professores e alunos em ambientes de aprendizagem virtual, com
especial enfoque na dinamização de projetos.
Esta ACD assenta, igualmente, no pressuposto da importância do trabalho colaborativo e
da necessidade de motivar os alunos para a aprendizagem, criando dinâmicas que se
reflitam numa alteração positiva de práticas, motivadoras e enriquecedoras para todos os
envolvidos e que vão ao encontro do preconizado no Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
OBJETIVOS
- Conhecer o conceito web 2.0 e novas tendências na educação.
- Utilizar ferramentas web 2.0 em contexto de sala de aula.
- Aplicar as ferramentas web 2.0 ao eTwinning.
CONTEÚDOS
-

Principais recursos disponíveis do eTwinning live.
Encontrar eTwinners (parceiros) para desenvolver um projeto.
Ferramentas para elaborar colaborativamente um projeto eTwinning.
Ferramentas Web 2.0.

METODOLOGIA
Apresentação de conceitos, metodologias e projetos; Exploração de recursos e
ferramentas úteis para o trabalho docente.
AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada mediante questionário online a preencher pelos formandos
(obrigatório).
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação
desenvolvida e a sua importância no seu desenvolvimento pessoal e profissional
(obrigatória).

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 26 de fevereiro de 2019, no seguinte link:
https://goo.gl/forms/6x7X9XVhy8Kwr3Tp2
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof.
Egas Moniz, 8600–904 Lagos  Tel. +351 282 77 09 97
 e-mail: centroruigracio@esjd.pt  URL: http://centroruigracio.esjd.pt/
 Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

