
99% do pessoal educativo 
das escolas que participou em 
projetos Erasmus+, após uma 
única semana de formação no 
estrangeiro, recomendaria a par-
ticipação a um colega, sobretudo 
para adquirir novas práticas e 
abordagens, introduzir métodos 
de ensino inovadores nas salas de 
aula, aumentar as competências 
linguísticas e interculturais, bem 
como a motivação profissional.

94%  das escolas portugue-
sas  que receberam financiamen-
to no Programa Erasmus+ em 
2017 estão a usar o eTwinning 
como ferramenta de apoio aos 
seus projetos.

Como pode a sua

escola beneficiar

do eTwinning

e do Erasmus+?



Registe

o seu projeto e contribua 

para que a sua escola seja 

reconhecida com Selo de 

Escola eTwinning.

Debata

com o seu parceiro como 

implementar o seu projeto.

Inscreva-se

a um financiamento 

Erasmus+ KA2 parcerias 

SAIBA MAIS ATRAVÉS DE:

https://erasmusmais.pt/erasmus-ef/setores#school-teaching
http://www.etwinning.pt

De que modo pode a plataforma eTwinning
apoiar a sua internacionalização?

no portal do eTwinning,

em www.etwinning.net.

É simples e sem complicações.

Aperfeiçoe Experimente
as suas competências 

profissionais, através 

das oportunidades de 

formação oferecidas 

pelo eTwinning.

aceder à School Education 

Gateway e encontrar cursos 

de formação ou futuras 

oportunidades para 

desenvolver  atividades de 

jobshadowing no 

estrangeiro ou encontrar 

parceiros para projetos.

Colabore

Utilizando, com toda a segurança, 

o espaço virtual eTwinning 

(TwinSpace) e as suas 

ferramentas, como webinars, 

salas de chat e blogues para 

apoiar o seu projeto, interagir com 

o seu parceiro, guardar e partilhar 

as atividades do seu projeto.

Viaje
através do Erasmus+ para uma ou 

mais escolas da Europa. Partilhe 

boas práticas e familiarize-se com 

os novos métodos de ensino.

Candidate-se
a um financiamento Erasmus+ 

KA1 e junte-se aos 40% de 

proponentes da área da educação 

que foram bem-sucedidos na sua 

candidatura aos fundos da União 

Europeia em 2018. 

Procure
um parceiro e submeta um 

projeto, através do seu 

eTwinning Live, no conforto da 

sua sala de aula.

OU



SAIBA MAIS ATRAVÉS DE:

https://erasmusmais.pt/erasmus-ef/setores
#school-teaching
http://www.etwinning.pt

TESTEMUNHOS
• ETWINNINGO que é?

O eTwinning é uma plataforma online 
grátis e segura, onde professores de mais 
de 40 países podem encontrar parceiros, 
trabalhar em projetos, partilhar boas práti-
cas e permitir a colaboração entre alunos.
O Programa Erasmus+ para escolas finan-
cia atividades de formação ou de ensino 
presencial em 33 países do Programa e 
parcerias colaborativas ou de intercâmbio 
entre escolas.

Formação financiada para professores, 
pessoal educativo e gestores escolares, de 
forma a apoiar um ensino de alta qualida-
de e ajudar a lidar com realidades comple-
xas nas salas de aula, adotando práticas e 
instrumentos inovadores.
Projetos online ou de intercâmbio que 
pretendem sensibilizar os alunos e o 
pessoal educativo para a importância da 
diversidade cultural e linguística.
Partilha de práticas para combater o 
insucesso e o abandono escolar precoce, 
estimulando o desenvolvimento e a 
operacionalização de estratégias eficazes 
para lidar com a diversidade. Projetos que 
promovem a aquisição de competências 
básicas dos alunos, contribuindo para o 
seu desenvolvimento pessoal e profissio-
nal, bem como para uma cidadania 
europeia ativa.

As várias ações do Programa Erasmus+ estão 
claramente alinhadas com as prioridades 
nacionais definidas para a área da Educação. 
Cada vez mais escolas portuguesas incluem 
objetivos de internacionalização nos seus 
projetos educativos, promovendo a inova-
ção estrutural para aumentarem a qualida-
de do ensino e aprendizagem e desenvolve-
rem as competências transversais da sua 
comunidade educativa.

Porquê?

Como? Com os projetos LEARN+ e KEEPLEARNING+ foi 
possível, através da frequência de cursos estrutura-
dos e de atividades de jobshadowing, promover a 
mudança na escola: o CLIL foi introduzido do pré-es-
colar ao 7.º ano, diferentes APPs passaram a fazer 
parte das planificações, a utilização do telemóvel 
passou a ser comum nas aulas, novas dinâmicas 
colaborativas foram criadas, a Biblioteca transfor-
mou-se em Makerspace e os diferentes projetos da 
escola confluíram para uma visão mais integrada das 
aprendizagens. Novas competências de comunica-
ção, de relacionamento e linguísticas foram desen-
volvidas nos docentes, com grande impacto na vida 
da escola e seguindo o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória.   

Guiomar Silva - Diretora
Agrupamento de Escolas da Arrifana

• ERASMUS+

O eTwinning foi uma lufada de ar fresco na minha vida 
profissional, pois, através do desenvolvimento de 
projetos colaborativos com temas tão diversificados, 
tornou as minhas aulas mais dinâmicas, enriquecedo-
ras e apelativas e construiu amizades duradouras.

Maria Alice Neto - Professora do 1.º ciclo
Agrupamento de Escolas de Pinheiro - Penafiel

O eTwinning está presente na minha prática letiva 
desde 2008, ano em que criei o primeiro projeto, e é 
atualmente integrado no currículo de todas as turmas 
que leciono. A plataforma tem sido para mim uma 
fonte inesgotável de inspiração. Tanto a participação 
nos grupos temáticos como nos eventos de aprendi-
zagem fomentam o trabalho colaborativo em rede 
com outros professores, com os quais partilho um 
objetivo comum: promover experiências de aprendi-
zagem colaborativa interculturais estimulantes e 
inovadoras.

Maria Silva - Professora de Inglês
do 3.º Ciclo e Secundário

Agrupamento de Escolas de Sátão


