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 Projetos Nacionais e Internacionais 





Competências do Século XXI 

http://www.tcportugal.org/apresentacao/ 



In, http://nrctech.weebly.com/21st-century-skills.html 





http://www.seguranet.pt/ 



Este projeto tem como missão 

promover a navegação segura, crítica e 

esclarecida na Internet entre a 

comunidade educativa 

SeguraNet 



SeguraNet 

 Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT),  
 Instituto Português da juventude (IPDJ) 
 Microsoft Portugal  
que, por sua vez, decorre no âmbito do programa da Comissão Europeia, Safer 
Internet Programme. 
 



ERTE/DGE – Equipa SeguraNet 

Centros de Competência 
TIC 

Escolas/Equipas TIC 

São dinamizadas cerca de 200 sessões de sensibilização por 
ano cada letivo.  

SeguraNet 



50 Tiras de banda desenhada 

• Proteção de dados 
• cyberbullying  
• Comércio eletrónico 
• Linha ajuda 

• copyright 
• Jogos online  
• smartphones, 
• segurança dos computadores 
• o vicio da internet 
• discurso do ódio online 



Desafios SeguraNet 
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Desafios 2.º/3.º 
Ciclos 

Registo de Escola 

Desafios 1.ºCiclo 

Registo  da turma 

7 - Desafios para 
alunos 

3 - Desafios para 
pais 

3 - desafios para 
alunos  

 

 Escolas    

 

 

Turmas 

 

Participação das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores 

50 000 participantes 

ano civil 



Dia da Internet Mais Segura 

“Juntos vamos 
construir uma 
Internet Melhor” 
– 2014 e 2015 
 
O tema 
aglutinador 2016 
(em estudo) 
 



Cartazes: O que farias? 

18 cartazes sobre 
alguns tópicos de 
segurança na 
Internet.  

http://www.seguranet.pt/alertas-2013-14


Jogos Seguranet 

Recursos mais visitados 

1º e 2º ciclo 

3º ciclo 

http://www.seguranet.pt/1_2ciclos/
Filmes/Seguranet.wmv


Origami para alunos(idades 6-9) 

O Web We Want é um livro educativo 
para alunos com idades entre 13-16 anos 

http://webwewant.eu/


Phineas e Ferb 
  



Pacotes de açúcar 



A sua escola tem uma política 
clara no que respeita ao uso de 
dispositivos móveis? 

Selo de Segurança Digital 

http://www.esafetylabel.eu/ 





www.etwinning.net 

etwinning.net/pt/pub.index.htm


Origem  

2005-2008 Fase 1 

Uma ação do Programa 
eLearning 

 2008-2013 Fase 2 

Uma iniciativa do 
Programa de 
Aprendizagem ao longo 
da Vida -  inserido na 
ação Comenius 

2014-2020 Fase 3 



A Comunidade de Escolas da Europa 

www.etwinning.net 

7/09/2015 



Quem somos em Portugal? 
Erte – Equipa  de Recursos e Tecnologias Educativas 
DGE  

Embaixadoras eTwinning  - 1 por região  
 

Lisboa e Vale do Tejo - Profª Anabela Brígida do Agrupamento Vertical 
Fernando Casimiro Pereira da Silva (Rio Maior)  
 
contacto: abrigida40@gmail.com 
 
Centro – Profª Miguela Fernandes do Agrupamento de Escolas da Batalha 
 
Contacto: miguela@sapo.pt 
 

Os Professores 



Participantes? 
Escolas da União Europeia, Noruega, Islândia, 
Turquia, ex-República Jugoslava da Macedónia, 
Sérvia, Albânia, Liechenstein, Bósnia e 
Herzegovina. (eTwinning Plus: Arménia, 
Azerbeijão, Geórgia, Moldávia, Tunísia e Ucrânia)   

27 línguas representadas. 

Professores de qualquer disciplina 

Pré-escolar, Básico e Secundário. 

Escolas públicas, privadas e profissionais  



 … área pública 

 

 

 

 … área pessoal (desktop)  

 

 

 

 …espaço virtual de trabalho 
(Twinspace) 

 

 

 

 

O Portal 



Desenvolvimento  pessoal e profissional 

• Encontrar professores de toda a europa 
• Grupos de discussão 
• Eventos Nacionais e Europeus 
• Formação online – acreditados 
• Webinars 
• Eventos de aprendizagem 

 



é para todos. é para todos. é para todos. é para todos. é para todos. é para todos. é para todos. é para todos. 
Promove o trabalho colaborativo 

Promove as TIC 

É motivador 

É fácil 

É uma comunidade 

Dá reconhecimento 

É seguro 



 



 Selo de Qualidade Nacional 

 
 Atribuído a parceiros individuais pelo Serviço Nacional 
de cada país.  

 

Candidatura individual. 

 

• Bandeira eTwinning 

 

• Prémio Nacional 

 

 

 

Reconhecimento Nacional 



 Selo de Qualidade Europeu 

 
• Projeto que tenha recebido (pelo menos) dois selos 

nacionais e se um dos NSS considerar que o projeto 

tem qualidade Europeia.  

 

 Prémio Europeu 

Reconhecimento Europeu 





Laboratórios de Aprendizagem 



Laboratórios de Aprendizagem 

• Desenvolvida em parceria com a EUN 
• Disseminação de metodologias para a integração 

curricular das TIC. Estas metodologias foram 
validadas em ampla escala no projeto iTEC 
(Interactive technologies for an engaging 
classroom) durante 4 anos em toda a Europa.  

• CCL (Creative Classroom Lab) Salas de aula 
creativas 

• LSL (living Schools Lab) Laboratório de escolas 
vivas. 

 



Disseminação de metodologias para a integração 
curricular das TIC com 5 embaixadoras 

Laboratórios de Aprendizagem 

Filmes/trabalho colaborativo com tablets.avi


22 Workshops 

Laboratórios de Aprendizagem 



Formação de 
Formadores 

Laboratórios de Aprendizagem 



Apps for Good 
 

 Os alunos fazem o papel de “Problem 
Solvers" e "Digital Makers" para os 
problemas do dia-a-dia 

 Identificam problemas na comunidade local 

 Criam uma APP que contribui para a 
resolução deste problema 



Apps for Good 



http://www.appsforgood.org/ 



Apresentação pública das APP desenvolvidas -  
23 e 24 de junho 

Filmes/pequeno filme APPS for good.avi


Conta-nos uma história 

- Pré-Escolar e 1º ciclo 

- Promoção do uso das TIC - audio e vídeo 

erte.dgidc.min-edu.pt/index.php?section=341




Audio Video 

361 

378 

$25 

243 254 
324 

Pré-Escolar 

1º e  2º ano 

3º e  4º ano 

621 

Este ano 2014/2015 – 400 histórias 
 
total:2181 



7ª edição – 2015/2016 

Lançamento da iniciativa em outubro 2015 
 
 

Entrega de 15 de janeiro a 31 de março 2016. 
 





http://erte.dge.mec.pt/ 

http://dge.mec.pt/ 

Disseminação 

https://www.facebook.com/ERTE.DGE 

https://twitter.com/ERTE_pt 



 

Muito obrigada pela vossa atenção! 

 

erte@dge.mec.pt 


