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Matriz PiCaM para uso eTWINNING   
 

Acerca da eTwinning 
A plataforma eTwinning integra o Erasmus+, programa 

europeu no domínio da Educação, Formação, Juventude 

e Desporto. 

A atividade eTwinning centra-se na plataforma digital 

etwinning.net, na qual professores de diferentes países 

podem desenhar, desenvolver e avaliar projetos educa-

tivos nos quais os seus estudantes colaboram e apren-

dem em conjunto. 

 

Docentes 

 têm acesso a ideias e métodos novos de ensino; 

 põem em comum projetos transnacionais e inter-

disciplinares; 

 partilham experiências; 

 acedem a cursos a distância, na seção de desen-

volvimento profissional contínuo (CPD). 

 

Vantagens 

 enriquecimento do currículo; 

 melhorar o ensino/aprendizagem; 

 estabelecer conexões; 

 promover intercâmbio intercultural; 

 desenvolver competências-chave transversais; 

 interligar a educação formal com a educação não-

formal; 

 aumentar o envolvimento e a motivação dos estu-

dantes; 

 desenvolver valores e atitudes de cidadania global. 

 

Estudantes 

 envolvem-se em novas experiências de aprendizagem; 

 aprendem a utilizar novas ferramentas digitais e recursos para a aprendizagem; 

 colaboram no desenvolvimento de produtos e conhecimento; 

 fazem conexões com sentido, com o mundo fora do seu contexto escolar; 

 comunicam em línguas estrangeiras. 

 

  

plataforma eTwinning 

www.etwinning.net  
 

Projetos colaborativos desenvolvidos 

+90.000, em línguas diferentes 
 
Docentes na eTwinning  
(países PiCaM) 

Alemanha: +23.000 docentes de 
8.800 escolas 
Grécia: +26.000 docentes de 8.000 
escolas  
Portugal: +18.000 docentes de 
1.700 escolas 
Reino Unido: +28.000 docentes de 
14.500 escolas  
Roménia: +28.000 docentes de 
9.000 escolas  
 
Disciplinas 

Todas as disciplinas 
Temáticas transdisciplinares ou de 
áreas de conhecimento 
Temas extracurriculares 
 
Níveis educativos 

Educação Pré-escolar 
1º e 2º ciclo 
3º ciclo 
Secundário 
to 

http://www.etwinning.net/
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A abordagem aberta, interdisciplinar e dedicada subjacente às atividades PiCaM possibilita cenários 

educativos inovadores, nos quais a gamificação, a aprendizagem baseada em projetos, o ensino em 

equipa, a sala de aula invertida são usados para desenhar e desenvolver experiências de aprendi-

zagem com sentido, atrativas e memoráveis. As atividades incluem tarefas que apelam à colabora-

ção dos estudantes, permitindo-lhes de descobrir em conjunto conteúdo matemática, o seu signi-

ficado para a vida social e cultural e o seu valor acrescentado para a cidadania. 

 

A plataforma eTwinning oferece a matriz e os instrumentos para apoiar e expandir a dimensão co-

laborativa das atividades de aprendizagem que o PiCaM desenvolve. Esta ajuda os docentes a en-

contrarem parceiros na Europa inteira e auxilia os alunos a conectarem-se entre si, quebrando bar-

reiras culturais para aprender com alegria num ambiente inclusivo, atrativo e seguro. 

 

Suporte para docentes que desenvolvem atividades eTwinning PiCaM 

Para as atividades que incluem tarefas colaborativas, os docentes recebem recursos desenvolvidos 

pelos membros do projeto PiCaM, recorrendo aos modelos eTwinning (“eTwinning kit”). Cada kit 

eTwinning PiCaM contém sugestões ou metodologias de trabalho colaborativo, baseado em conte-

údo PiCaM, guiando os docentes para a criação de novos projetos eTwinning; inclui uma curta des-

crição, objetivos pedagógicos, competências chave, grupo etário adequado, ideias para colaboração 

e comunicação transnacional entre alunos, métodos de avaliação e ideias para atividades subse-

quentes. 

Os kits eTwinning PiCaM estarão disponíveis em www.citizenship-and-mathematics.eu  bem como 

na plataforma eTwinning.net. Alguns exemplos de projeto estão disponíveis aqui: 

https://www.etwinning.net/en/pub/projects.htm  

Serviços de suporte nacional eTwinning 

Alemanha 
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz, etwinning.de 

Reino Unido 
British Council britishcouncil.org/etwinning 

Grécia 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), www.etwinning.gr  

Portugal 
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação e Ciência, www.etwinning.dge.mec.pt  

Roménia 
Institutul de Științ e ale Educaț iei, www.etwinning.ro  

  

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/
http://www.etwinning.gr/
http://www.etwinning.dge.mec.pt/
http://www.etwinning.ro/
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Seleção de recursos acerca da pedagogia eTwinning (em inglês) 

Vuorikari R., Kampylis P., Scimeca S., Punie Y. (2015) Scaling Up Teacher Networks Across and 

Within European Schools: The Case of eTwinning. In: Looi CK., Teh L. (eds) Scaling Educa-

tional Innovations. Education Innovation Series. Springer, Singapore. DOI 

https://doi.org/10.1007/978- 981-287-537-2_11 

Akdemir, Ahmet Selçuk (2017) eTwinning in Language Learning: The Perspectives of Successful 

Teachers. In: Journal of Education and Practice, v8 n10 p182-190. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1139836.pdf 

Velea, Luciana-Simona (2016) Learning Quality Assurance of Schools` Collaborative Online Pro-

jects. In: Conference proceedings of »eLearning and Software for Education« (eLSE), vol.2: 

p280-285. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=523330 DOI 10.12753/2066-

026X-16-127 

Heindl, Manuela (2018) Determining factors in the European classroom with eTwinning when in-

quiry- based learning. In: International Journal of Teaching and Case Studies. DOI 

https://doi.org/10.1504/IJTCS.2018.090962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

partilhável 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. 
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