
  

  

 
PROJETO CIDADANIA E MATEMÁTICA (PiCaM) 

ATIVIDADES COLABORATIVAS NA PLATAFORMA 
eTWINNING 

 
Os materiais que o projeto disponibiliza oferecem sugestões práticas para iniciar e 
desenvolver um projeto colaborativo e/ou de parceria através da eTwinning, usando 
as atividades PiCaM. 
 
No projeto Erasmus+ que desigamos abreviadamente por PiCaM foam criadas 
várias atividades educativas com o objetivo de desenvolver algumas competências 
em Matemática e Cidadania Global, de alunos de 10 a 12 anos. Estas podem ser 
encontradas em http://www.citizenship-and-mathematics.eu, no separador 
Recursos. 
 
Estão disponíveis vários "kits PiCaM eTwinning" para professores, assumindo-se 
que estes podem ser fontes de inspiração para o planeamento de atividades de 
aprendizagem colaborativa contextualizadas. 
 
Na plataforma eTwinning (www.etwinning.net), os professores podem iniciar e/ou 
desenvolver projetos, com o objetivo de ligar os seus alunos por meio de atividades 
curriculares ou transversais. Eles têm a oportunidade de aprender juntos, 
trabalhando em grupo e com grupos internacionais, compartilhando recursos e 
ideias e exibindo e comemorando o seu trabalho de modo mais alargado. 
 
 
 
Junte-se a um projeto PiCaM já iniciado  

 
Passo 1: Registo 
Após o registo na sua conta eTwinning, entre em eTwinning live. 
 
Passo 2: Junte-se a projetos relacionados com o PiCaM 
Na secção Projectos, digite “picam” e clique em Procurar.  
Quando identificar um projeto que lhe interesse, lendo a sua descrição, poderá 
contactar o promotor expressando disponibilidade para se juntar. Poderá fazê-lo 
por mensagem privada para qualquer um dos professores parceiros (de preferência 
para os que iniciaram). Eles poderão adicioná-lo como parceiro, atribuindo-lhe o 
papel de membro ou de administrador. 
 
Passo 3: (Re-)Desenhar o projeto 
De acordo com o seu currículo e as necessidades e interesses dos alunos elabore o 
plano de atividades eTwinning, em conjunto com os demais docentes participantes. 
 
Nota: é possível que à data da sua pesquisa, nenhum projeto identificados esteja 
aberto para acolher novos parceiros. Nesse caso poderá realizar uma nova 
pesquisa periodicamente ou tomar a iniciativa de lançar um novo projeto a parir de 
um dos kits PiCaM eTwinning (ver secção B). 
 

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/


  

  

 

Inicie um projeto com os recursos PiCaM 

 
Passo 1: Registo 
Na sua conta eTwinning  aceda a eTwinning Live. 
 
Passo 2: Ligue-se a outros eTwinners 
Para iniciar um projeto irá necessitar no mInimo de mais um professor (da sua lista 
de contactos ou da plataforma eTwinning. 
Se ainda não fez isto poderá identificar e contactar colegas ”eTwinner” com 
interesses similares. Para tal aceda a eTwinning live, seleccione a secção Pessoas 
e clique em “Pesquisa avançada” podendo localizar professors em outros países 
procurando por função, assunto, idade dos alunos, país ou língua falada. Se 
possível limite a sua rede a professores que já conheça. 
Sempre que identificar um perfil deverá clicar em “Enviar pedido de contacto” – um 
botão localizado do lado esquerdo na página do perfil do professor. 
Também será boa ideia procurer em “Foruns de Parceiros” em eTwinning Live 
visitando as páginas ativas de eTwinners que leccionam para as mesmas idades ou 
em disciplinas relacionadas. 
 
Passo 3: Descreva o projeto utilizando o formulário eTwinning  
Aceda à página  ”Projetos” em eTwinning Live , clique em “Criar um projeto” (no lado 
esquerdo). Enocntrará 4 etapas (ou páginas) que deverá percorrer: 

 Seleccionar escola 

 Seleccionar parceiro 

 Descrição do projeto 

 Pré-visualização 
 
A primeira página permite-lhe escolher a escola; se já trabalha em mais do que uma 
instituição poderá selecionar aquela com a qual irá participar nesse projeto. 
De seguida terá que indicar os parceiros com quem pretende inciiar este projeto. 
Deverá ter pelo mesno um (da sua lista de contactos) para iniciar um projeto 
colaborativo eTwinning. 
 
Deixamos algumas sugestões para preenchimento da descrição do projeto no 
formulário  : 
 
Proposta de título de projeto eTwinning :  

[Título do kit] – Projeto Cidadania e Matemática PiCaM 
Sugestão: No título manter a palavra-chave ”PICAM” para facilitar a pesquisa de 
outros professors que procurem oportunidades similares de criar redes de trabalho 
com recursos PiCaM. 
  
 
Breve descrição:  

Escreva uma breve descrição do seu projeto; seja claro e use palavras-chave. 
Esta é uma descrição preliminar e poderá ser melhorada mais tarde quando já tiver 
estabelecido as parcerias com colegas. 



  

  

 
 

Língua(s):  

Deverá indicar qual a língua de comunicação a utilizar entre os parceiros dos 
projetos. Poderá ser qualquer língua europeia, uma ou mais. Pela experiência 
poderáimos dizer que o Inglês poderá proporcionar mais oportunidades de 
encontrar parceiros e de garantir maior visibilidade a nível europeu. 
 
Idade dos alunos:  

10-12 (ou10-14) 
 
Número de alunos:  

Indique o número previsto de alunos a envolver. 
 
Disciplinas:  

Deverá seleccionar na lista disponível quais as disciplinas/áreas de 
conhecimento/níveis educativos/ofertas formativas com que o seu novo projeto se 
poderá relacionar. Indicam-se abaixo aquelas que poderão ativar um projeto 
eTwinning PiCaM. 

 
Arte 
Astronomia 
Biologia 
Química 
Educação para a Cidadania 
e Desenvolvimento 
Línguas Clássicas (Latim, 
Greco) 
Domínio de Autonomia 
Curricular (DAC) 
Design e Tecnologia 
Drama/Teatro 
Economia 
Educação ambiental 
Ética 
Estudos Europeus 
Línguas Estrangeiras 
Geografia 
Geologia 
Saúde 
História 
Historia da Cultura 
Economia Doméstica 

Informática/TIC 
Língua e Literatura 
Direito 
Matemática/Geometria 
Educação para os média 
Música 
Ciências Naturais 
Filosofia/Lógica 
Educação Física 
Física 
Política 
Educação pré-escolar 
(áreas de conteúdo) 
Primeiro ciclo do Ensino 
Básico (disciplinas) 
Psicologia 
Religião 
Estudos sociais / 
Sociologia 
Educação especial 
Technologia 
Educação vocacional 
(disciplinas) 

 



  

  

 

Objetivos: 

Indique quais os obetivos preliminares do projeto. 
Tente ser específico, particularmente no que diz respeito às competências que 
pretende que os alunos tenham oportunidade de desenvolver. 
Exemplos:  

 Reconhecer as dimensões sociais e éticas da matemática, através do jogo, 

criando e refletindo a partir de jogos matemáticos. 

 Questionar o uso da matemática para compreender o mundo. 

 Visulaizar, imaginar e usar a intuição para compreender dados sociais. 
 Uso da argumentação e raciocínio. 

 visualising, imagining and using intuition to understand social data 
 
Evite enunciar conceitos/objetivos muito amplos como “Dimensão eupeia da 
educação” ou “Educação intercultural”. 
 
Processo de trabalho:  

De modo breve apresente de que modo propõe trabalhar com os parceiros e como 
serão partilhadas as responsabilidades. Apresente um calendário indicativo de 
atividades; a frequência com que deseja trabalhar com os parceiros; de que modo 
irá envolver os alunos, por exemplo, se deseja criar grupos de alunos de diferentes  

Resultados esperados: 

Indique se planeia ter um produto final como por exemplo um “Twinspace” público 
ou outros recursos partilháveis. Em alternativa poderá ambicionar a melhoria das 
práticas educativas ou o desenvolvimento de novo conhecimento. 
 
 
Passo 4: Promover o projeto 
Poderá convidar os professors a juntarem-se: 
a) Podem ser docents que já conhece, eTwinners da sua escola ou de outras do 

seu países ou no estrageiro – convide-os contando-lhes sobre o seu projeto, 
por correio eletrónico ou por mensagem na eTwinning.. 

b) Escreva uma mesangem na plataforma eTwinning , no eTwinning Live ou nos 
fóruns. 

c) Ínforme os parceiros do PiCaM ou faciladores PiCaM na plataforma que inciiou 
um projeto – eles irão anunciá-lo junto dos seus parceiros e docents de outros 
países e poderão escrever um post na página Facebook PiCaM. 

 
 

Consulte ”PICAM eTwinning kits”, em  citizenship-and-mathematics.eu/Recursos 

 

 

À execeção de casos em que seja referido esta publicação tem uam licença Creative Commons – Atribuição – Não 

comercial – Compartilhável 4.0 Internacional. Para ver a licença consulte  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

O website e os recursos do PiCaM refletem a visão do(s) autor(es). A Comissão Europeia não é responsável pelo 
uso que possa ser dado à informação contida nos mesmos. 

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/

