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A voz dos Alunos

Curadoria de REDs do AEEG

Academia Júnior eTwinning
Ao iniciarmos um novo ano letivo vimos, de novo, entrar em
contacto convosco para vos apresentar mais um número da
Newsletter do PADDE do AEEG. Este será o número 5, o
primeiro deste ano letivo de 2022/2023, que iniciará um
novo ciclo que pretendemos seja constituído por números
menos extensos e com uma periodicidade mais curta.
Neste número abordaremos, entre outras, questões
relacionadas com: (a) a atribuição dos Selos de Qualidade
eTwinning a 4 projetos eTwinning desenvolvidos por alunos
e professores do Agrupamento; (b) o relançamento no
presente ano letivo da Academia Júnior eTwinning, pela sua
mentora; (c) a Ação de Curta Duração (ACD) realizada
no final do ano letivo transato como corolário da formação
internacional realizada por professores do Agrupamento no
âmbito do projeto Erasmus+ KA1 Formar para Aprender,
Aprender para Melhorar, (d) a curadoria de Recursos
Educativos Digitais do Agrupamento; (e) ouviremos a Voz
dos Alunos sobre algumas ferramentas digitais por si
utilizadas em contexto de sala de aula, não esquecendo um
tema tão atual e pertinente como é o Mês da
Cibersegurança que se comemora durante os meses de
outubro e de novembro. 
Aproveitamos, ainda, a oportunidade para desejar a todos,
docentes, alunos, não docentes e famílias um excelente ano letivo,
cheio de sucessos e aprendizagens significativas e duradouras.

Francisca Soares
 Coordenadora do PADDE do AEEG



Laços Interculturais 
Viagem literária pelos 100 anos de Saramago 
Learning Outdoors - Vivid Exploration (LO-VE)
ONE WORLD – ONE HISTORY 

Foram atribuídos ao Agrupamento, pela Organização Nacional de Apoio do eTwinning, da
DGE, 4 Selos de Qualidade eTwinning 2022, pelos projetos desenvolvidos por alunos e
professores do Agrupamento, no ano letivo de 2021/2022, pelos seguintes projetos:

Estão de parabéns os alunos que no ano letivo transato frequentaram as turmas dos 6ºA,
6ºB, 7ºA, 7ºE, 7ºF e 8ºE, bem como as professoras Dulce Carreto, Francisca Soares, M.ª de
Jesus Gaspar, M.ª João Amaral e Teresa Vieira pela atribuição dos Selos de Qualidade
eTwinning aos seus projetos.
Podem consultar aqui a lista das escolas e projetos, a nível nacional, a quem foram
atribuídos Selos Nacionais de Qualidade eTwinning 2022. 
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Academia Júnior eTwinningAcademia Júnior eTwinning  
A Academia Júnior Etwinning está de volta! 

 
O ano letivo 2021/2022 marcou o nascimento da Academia Júnior Etwinning e, desde logo,
possibilitou a troca de experiências entre alunos de diferentes turmas, que, juntos,
puderam partilhar novas aprendizagens. 
E este ano vamos, mais uma vez, dar tudo por este projeto, para que possa chegar a mais
pessoas, com maior dinamismo e com mais atividades. Sem esquecer, claro, o espírito e a
missão principal: aprender num contexto internacional e expandir horizontes.
O intercâmbio escolar, cultural e interpessoal que o projeto proporciona é razão mais que
suficiente para que todos tenham interesse e se inscrevam nesta Academia!

 
Simone Tomás,

Mentora - Academia Júnior Etwinning

https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/noticias/selosnacionaisqualidade_etwinning2022.pdf


Realizou-se no final do ano letivo transato, mais
precisamente no dia 8 de julho de 2022, nas
instalações da EB Elias Garcia, uma Ação de Curta
Duração (ACD) para professores, no seguimento do
projeto de formação de professores Erasmus KA1
Formar para Aprender, Aprender para Melhorar,
implementado no Agrupamento entre 2019 e 2022. 
A ACD, intitulada Formar para aprender, aprender para
melhorar: partilhas de experiências de formação, no
âmbito de projetos Erasmus+ KA1, contou com os
contributos das professoras que realizaram formação
em contexto internacional, no âmbito do projeto:
Cristina Nascimento, Fátima Mestre, Filipa Santos,
Francisca Soares, Manuela Domingues, Maria João
Amaral, Marina Frias, Teresa Dias, Teresa Vieira e
Vanda Jorge. Estas professoras partilharam, de forma
generosa e entusiasta, com uma plateia de 62
docentes do Agrupamento, as vivências, experiências
e ensinamentos colhidos nos cursos de formação
frequentados e nas mobilidades de formação de job
shadowing em que participaram.
Pretendia-se com esta formação dar visibilidade ao
projeto Erasmus+ KA1 e criar as raízes que no futuro
possam consubstanciar a implementação e
desenvolvimento de projetos desta índole no
Agrupamento, apelando à participação e
envolvimento de um cada vez maior número de
docentes neste tipo de formações. 

ACD - KA1ACD - KA1
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Estes foram momentos muito interessantes e enriquecedores de crescimento conjunto,
que permitiram divulgar práticas de formação a nível europeu, comparar sistemas
educativos e processos de ensino e aprendizagem e contribuir um pouco mais para a
internacionalização do Agrupamento.



Somos, com frequência, aliciados com ferramentas  digitais inovadoras 
 que permitem, a professores e alunos, desenvolver projetos desafiantes e
visualmente motivantes. Nem todos somos digitalmente intuitivos, e
explorar a potencialidade destes recursos requer tempo, paciência e muita
dedicação.
Com o intuito de agilizar este processo, a equipa do PADDE desenvolveu
uma curadoria  digital  que envolveu pesquisa, seleção e adaptação de
materiais. Tem como principal objetivo ser eficaz no auxílio aos professores
que poderão escolher recursos adequados às suas necessidades e que
contribuam positivamente para a aprendizagem, conquistando o interesse
dos alunos e otimizando o tempo de aula.
Nasceu assim a organização dos Recursos Educacionais Digitais num
padlet intitulado “Ferramentas digitais para desenvolvimento das
aprendizagens”.
Acede ao link  https://padlet.com/paddeeliasgarcia/gfjsy4el7aioqz6i e
maravilha-te.
Pretende-se que esta Curadoria seja dinâmica, que tenha recursos de
qualidade para ensinar e aprender e, para tal, solicitamos e agradecemos a
participação e contribuição de todos.
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Curadoria de Recursos Educativos do AEEGCuradoria de Recursos Educativos do AEEG

Recursos Educacionais Digitais no Agrupamento 
Elias Garcia

https://padlet.com/paddeeliasgarcia/gfjsy4el7aioqz6i


No ano letivo passado trabalhei com a aplicação  CANVA,
que se encontra disponível em: https://www.canva.com/
Achei esta aplicação muito interessante pois permite
fazer trabalhos criativos e diferentes do habitual. Em vez
de se fazer um PowerPoint, Word, etc... comum pode-se
fazer um cartaz, ou outros pósters, mais bonitos e
criativos.
O CANVA é bastante versátil e fácil de utilizar, basta
escolher o formato de trabalho que se quer (jornal,
póster, fotografia...) e depois é só adicionar imagens,
texto, animações...
Além disso, a aplicação oferece várias imagens e
animações interessantes direcionadas ao/s tema/s
escolhido/s.
Esta aplicação é gratuita, porém pode-se tornar
"premium", o que oferece ainda mais possibilidades e
ferramentas.
Aconselho o uso e a exploração do CANVA!! :)

Raquel Paisana, 8ºF
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...........................................................
No ano passado, na disciplina de história, a professora apresentou-nos uma
aplicação chamada Canva. 
Utilizando essa aplicação podemos fazer diversos projetos : desde uma
apresentação eletrónica, a uma edição e colagem de fotografias. Eu utilizei a
ferramenta para fazer um póster sobre os direitos humanos que ficou muito giro
e convidativo.
 Agora utilizo o Canva para muitos dos meus trabalhos pois deixa-me fazer
trabalhos inovadores e é uma aplicação gratuita. 
Ao entrarmos na página inicial vemos sugestões de projetos, e do lado esquerdo
vemos as diversas funções da aplicação; basta escolher e clicar. 
Depois... dá asas à tua imaginação e cria trabalhos incríveis!!!!

Ana Rita Bernardino, 8ºF

https://www.canva.com/


À semelhança do que acontece desde 2012, durante o mês de outubro
comemora-se o Mês Europeu da Cibersegurança (European CyberSecurity Month),
encontrando-se previstas diversas atividades nos países da União Europeia,
incluindo Portugal. 
Todos os anos, esta campanha promove a utilização mais segura da Internet
nos cidadãos europeus. Esta efeméride será assinalada na comunidade escolar,
através da dinamização de atividades sobre Cibersegurança, durante os meses
de outubro e novembro de 2022.

Vamo-nos todos envolver nas comemorações do Mês Europeu da
Cibersegurança! 

Integrada nestas comemorações, realiza-se a 4ª Edição da Global
StopCyberbullying Telesummit que decorrerá durante todo o mês de outubro e
cuja sessão de abertura se encontra a cargo do sr. Presidente da República,
Professor Marcelo Rebelo de Sousa.  O registo no evento e informação adicional
sobre o mesmo podem ser consultados em: https://cyberbullying.pt/ 

Irá decorrer, na plataforma NAU - https://www.nau.edu.pt/ -, um MOOC (Massive
Online Open Course) um curso online aberto para qualquer pessoa com acesso à
internet, dinamizado pela Direção Geral de Educação, intitulado “Prevenção das
dependências online em crianças e jovens”
(https://www.nau.edu.pt/en/curso/prevencao-das-dependencias-online-em-
criancas-e-jovens/ ) O curso, cujo público-alvo inclui, entre outros, professores,
educadores, pais/encarregados de educação,  iniciar-se-á no dia 18 de outubro
e terminará a 31 de dezembro de 2022. 
Da planificação constam os seguintes módulos: Módulo 1: Conceptualização
dos comportamentos e dependências online: o jogo, as redes sociais e a
multimédia; Módulo 2: Deteção precoce do uso excessivo das TIC; Módulo 3:
Fatores associados às dependências online e Módulo 4: Promoção do uso
saudável das TIC.
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https://cybersecuritymonth.eu/
https://cyberbullying.pt/
https://cyberbullying.pt/
https://www.nau.edu.pt/
https://www.nau.edu.pt/en/curso/prevencao-das-dependencias-online-em-criancas-e-jovens/


Sobre curadorias
Curadoria digital | uma competência do professor de hoje? 
https://curadoria.blogs.sapo.pt/curadoria-digital-uma-competencia-do-5809 

Os nossos autores | recursos para as escolas e as famílias 
https://curadoria.blogs.sapo.pt/os-nossos-autores-recursos-para-as-6782

Sobre Segurança na Internet
Centro Internet Segura
https://www.internetsegura.pt/Cyberbullying

Sobre Bullying
https://www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt/

Escola SaudávelMente |Falar sobre Cyberbullying
(página da Ordem dos Psicólogos)
https://escolasaudavelmente.pt/pais/comunicar-com-os-filhos/falar-sobre-
o-cyberbullying

Sobre Ciência
Um minuto de ciências por dia não sabes o bem que te faria - aceda
aqui ao link onde pode encontrar podcasts sobre ciência

AEEG |  NÚMERO 0507

NÚMERO 5 Outubro 2022

Para Saber +Para Saber +

https://curadoria.blogs.sapo.pt/curadoria-digital-uma-competencia-do-5809
https://curadoria.blogs.sapo.pt/curadoria-digital-uma-competencia-do-5809
https://curadoria.blogs.sapo.pt/curadoria-digital-uma-competencia-do-5809
https://curadoria.blogs.sapo.pt/os-nossos-autores-recursos-para-as-6782
https://curadoria.blogs.sapo.pt/os-nossos-autores-recursos-para-as-6782
https://www.internetsegura.pt/Cyberbullying
https://www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt/
https://escolasaudavelmente.pt/pais/comunicar-com-os-filhos/falar-sobre-o-cyberbullying
https://www.rtp.pt/play/zigzag/p2739/e640092/1-minuto-de-ciencia-por-dia-nao-sabes-o-bem-que-te-fazia

