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É com enorme prazer que damos início ao novo ano com mais
um número da nossa Newsletter PADDE do AEEG.
Aproveitamos a oportunidade para desejar a tod@s um bom
ano de 2023 com a concretização de todos os vossos sonhos
e desejos.
Neste número 7 da Newsletter vamos abordar questões
como: (a) o novo site do PADDE e as diversas áreas em que
este se encontra dividido; (b) as recentemente criadas
TICTúli@s, sessões de formação informal de partilha entre
docentes na área das TIC, para as quais convidamos desde já
tod@s a participar; (c) os Kits de Cidadania Digital, um para
cada ciclo de ensino, criados pela Equipa PADDE; (d) a
celebração do Dia da Internet mais Segura, a decorrer no
próximo dia 7 de fevereiro; (e) as videoconferências com
escritores pela professora bibliotecária Isaura Carvalho.
Continuamos a dar voz aos alunos com fantásticos e
interessantíssimos textos sobre o telescópio James Webb e a
impressão em 3D. Não poderíamos também deixar de continuar
a divulgar as atividades da Academia Júnior eTwinning do
Agrupamento.
Uma vez mais reiteramos os nossos desejos de um excelente
ano de 2023 e agradecemos a participação e o feedback
recebido, continuando disponíveis para abraçar e divulgar os
contributos que connosco queiram partilhar.

Francisca Soares
 Coordenadora do PADDE do AEEG

Segurança na Internet

http://www.agrupamentoeliasgarcia.com/
https://www.facebook.com/agrupamentoeliasgarcia
https://www.instagram.com/agrupamento.elias.garcia/
https://www.instagram.com/acad_etwinninig_aeeg/


O site do PADDE do AEEG, disponível em
https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/padde_elias_garcia.html , sofreu recentemente
algumas alterações e foi atualizado, contando com informações relacionadas com as
atividades previstas no plano nas 3 dimensões, a saber: pedagógica, organizacional e 
 tecnológica e digital.

O novo site do PADDEO novo site do PADDE

AEEG |  NÚMERO 0702

NÚMERO 7 Janeiro 2023

O site conta, neste momento,
com diversas áreas entre as
quais destacamos as seguintes:
(1) As Newsletters PADDE
emitidas até ao momento; (2) A
Curadoria de Recursos
Educativos do AEEG; (3)
Informações sobre a Academia
Cisco do Agrupamento; (4)
Informações sobre os projetos
internacionais Erasmus+, já
implementados e em
desenvolvimento no
Agrupamento; (5) Informações
sobre o programa, as escolas e
os projetos eTwinning em
desenvolvimento e
desenvolvidos no Agrupamento;
(6) As questões da eSafety –
segurança na Internet, com a 

divulgação de recursos, ideias e informações alusivos a esta temática para professores, alunos,
pais e encarregados de educação; (7) A formação informal, TICTúli@s: encontros de professores
para partilha, colaboração e crescimento conjunto na área das tecnologias; (8) Os kits de
Cidadania Digital elaborados pela Equipa PADDE do AEEG, para o 1.º ciclo, 2.º ciclo e 3.º ciclo; (9)
A monitorização, nas dimensões pedagógica, organizacional e tecnológica e digital, realizada no
âmbito da formação Acompanhamento e Monitorização dos Planos de Ação para o
Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE).

https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/padde_elias_garcia.html


TICTúli@sTICTúli@s

As TICTúli@s são encontros entre
professores para partilha de
experiências, colaboração e
crescimento conjunto na área das
tecnologias. 

As sessões de formação informal
interpares TICTúli@s decorrem sempre
na penúltima 3ª feira de cada mês
entre as 16:00h e as 17:00h, no
auditório da escola sede e são
dinamizadas pela equipa PADDE do
Agrupamento. 

Já se realizaram 2 sessões, a primeira
no dia 22 de novembro de 2022, cujo
tema foi a ferramenta online de design
gráfico, Canva, e a segunda no dia 20
de dezembro, sobre a plataforma
Microsoft Teams. 
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A próxima sessão decorrerá no dia 24 de janeiro de 2023.
 

Participa e colabora nas TICTúli@s!!!
 

Aparece e traz para troca os teus conhecimentos, as tuas dúvidas, o
teu querer saber e, acima de tudo, a tua boa disposição!!!



Kits de Cidadania DigitalKits de Cidadania Digital

A Equipa PADDE do AEEG elaborou três kits de Cidadania Digital, um para cada ciclo de ensino,
que correspondem a propostas de planificações de 2 a 3 aulas, sobre a temática do combate ao
bullying e cyberbullying, intitulados Unindo Esforços contra o Bullying, enquadráveis no âmbito da
Cidadania Digital. 

Estes kits consistem em propostas de atividades, recursos, links, vídeos, canções e trabalhos de
alunos de anos anteriores sobre estas temáticas e poderão ser exploradas no âmbito das aulas
de Cidadania e Desenvolvimento ou noutros contextos de educação. 
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Acesso ao kit Unindo Esforços contra o
bullying, para o 1.º ciclo -

https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/
kit_cidadania_digital_1ciclo.pdf 

Acesso ao kit Unindo Esforços contra o bullying,
para o 2.º ciclo –

https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/kit
_cidadania_digital_2ciclo.pdf 

Acesso ao kit Unindo Esforços contra o bullying,
para o 3.º ciclo –

https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/ki
t_cidadania_digital_3ciclo.pdf

https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/kit_cidadania_digital_1ciclo.pdf
https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/kit_cidadania_digital_2ciclo.pdf
https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/kit_cidadania_digital_3ciclo.pdf
https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/kit_cidadania_digital_1ciclo.pdf
https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/kit_cidadania_digital_1ciclo.pdf
https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/kit_cidadania_digital_2ciclo.pdf
https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/kit_cidadania_digital_2ciclo.pdf
https://agrupamentoeliasgarcia.com/padde/kit_cidadania_digital_3ciclo.pdf


Segurança na InternetSegurança na Internet

O Dia da Internet Mais Segura avizinha-se a passos largos. 
É já no dia 7 de fevereiro de 2023!

O Dia da Internet+ Segura comemora-se todos os anos em fevereiro. Este ano, será assinalada a
sua vigésima edição! Através desta comemoração pretende-se promover uma utilização mais
segura da internet por parte de todos os utilizadores.

Esta será uma oportunidade para, uma vez mais, abordar e reforçar na escola temas relativos à
Cidadania Digital, entre a comunidade escolar, dinamizando, durante o mês de fevereiro,
atividades de Cidadania Digital.

O Agrupamento já se encontra inscrito nas atividades das Escolas do Dia da Internet Mais
Segura, sob o lema "Em Segurança no AEEG". A inscrição pode ser visualizada no Mapa das
Atividades das Escolas em https://www.seguranet.pt/fevereiro2023/atividades-das-escolas.
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Informações adicionais sobre este evento podem ser consultadas no site
dedicado a estas comemorações em Portugal -

https://www.seguranet.pt/fevereiro2023/ 
 

ou no site internacional em: https://www.saferinternetday.org/

https://www.seguranet.pt/fevereiro2023/atividades-das-escolas
https://www.seguranet.pt/fevereiro2023/
https://www.saferinternetday.org/


Videoconferências com escritoresVideoconferências com escritores  

Por videoconferência também se fala de leitura e
interage com escritores 
Foi no dia 27 de novembro de 2022 que aconteceu, nas
bibliotecas da EB Elias Garcia e da EB Miquelina Pombo,
o primeiro encontro com um escritor por
videoconferência. 
Foram montados dois ecrãs gigantes para que os
alunos dos clubes de leitura do Agrupamento de
Escolas Elias Garcia pudessem interagir melhor com a
escritora Fátima Éffe e ouvi-la falar sobre os seus livros.
“A escrita e a literatura têm a força de fazerem
desaparecer os desgostos.” O encontro foi agendado
por Isabel Torre do Plano Nacional de Leitura
(PNL2027), na sequência da candidatura ao projeto
Clubes de Leitura nas Escolas (CLE), como espaços
dedicados à partilha e à socialização da leitura a partir
de um mesmo livro, assim como ao debate dos gostos
acerca dos livros lidos. 
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Com o avançar da situação de pandemia, no
ensino a distância, os encontros presenciais
dos Clubes de Leitura e do Clube da Rádio
Escolar transformaram-se essencialmente em
digitais. Falou-se de leituras e de livros
preferidos, leram-se histórias inventadas e
excertos de livros, partilharam-se vídeos,
podcasts, gargalhadas e boa disposição. 



Videoconferências com escritoresVideoconferências com escritores
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No dia 24 de fevereiro, a Lara e o
Santiago, alunos do 1.º Ciclo,
participaram na fase municipal da
14.ª edição do Concurso Nacional de
Leitura, por videoconferência. 

No mês seguinte, no dia 08 de março, realizou-se o
encontro em linha com as autoras Ana Maria
Magalhães e Isabel Alçada, através da plataforma
Zoom, com transmissão via YouTube e Facebook do
@PNL2027.  
Seguiram-se momentos de promoção da leitura e
da escrita, na BE da EB Elias Garcia, no dia 28 de
abril, no encontro em linha com a escritora Luísa
Costa Gomes, com os alunos do 8.ºano, atividade
inserida na comemoração do Dia Mundial do Livro e
dos 40 anos de vida literária da autora, que editou
em Maio de 2021, o livro de contos Afastar-se,
declarado vencedor do Prémio Literário Correntes
d’Escritas.

Os alunos das 10 turmas do 3.º e 4.º
ano tiveram a oportunidade de ver em
direto os autores do livro Cabeças na
Lua, José Fanha, Daniel Completo e
Carlos Fiolhais, no dia 22 de novembro
de 2021, numa sessão que permitiu
falar de ciência e de arte. 



Videoconferências com escritoresVideoconferências com escritores  
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Já no corrente ano letivo, aconteceu um
maravilhoso encontro em linha com a grande
escritora Margarida Fonseca Santos, para todas as
turmas do 9.º ano, no auditório e na biblioteca da
EB Elias Garcia, no dia 9 de novembro de 2022. Foi
um excelente momento de aprendizagem sobre ler
e escrever.

No dia 14 de novembro, todos os alunos do
5.º e 6.º ano tiveram a oportunidade de
conhecer, virtualmente, a escritora Maria
Francisca Macedo, que transmitiu de forma
admirável a sua paixão pelas ciências e pelos
livros.

Atualmente, promover a leitura e participar num encontro com um escritor/autor/especialista,
por videoconferência é uma opção a ter em conta. Eliminam-se impedimentos de distância.
Aproveita-se melhor o tempo, sendo mais fácil encontrar um horário comum, rentabilizam-se
recursos, criam-se oportunidades e proporciona-se o acesso a um leque de oferta educativa
mais variada. 

Contudo, perde-se a proximidade e o contacto, alguma espontaneidade, olhares e sorrisos,
mas aprende-se a interagir e a eliminar barreiras.
Por videoconferência ou presencialmente, é primordial insistir sobre os benefícios de ler e
sobre a importância da leitura para a aprendizagem.

PB Isaura Carvalho
Janeiro 2023



Academia Júnior eTwinningAcademia Júnior eTwinning
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Com o decorrer do ano letivo, a nossa Academia começa a ganhar forma. Já iniciámos a
organização da Academia e esperamos em breve começar a realizar os projetos solicitados. 

O tema principal deste ano letivo é o cyberbulling e a vida na internet. Da parte dos nossos
membros mais novos esperamos ver projetos, desde banda desenhada a vídeos, sobre o
combate ao discurso de ódio na internet. E dos membros mais velhos aguardamos por
vídeos criativos  relativos ao combate do cyberbulling, para posteriormente serem divulgados
na famosa rede social “tiktok”. 

A temática deste ano apresenta ideias muito interessantes e cativantes, pois na sociedade
em que vivemos atualmente, não podemos ignorar o meio digital que nos rodeia e faz cada
vez mais parte do nosso quotidiano. Também aguardamos ansiosamente os projetos futuros,
que serão realizados com dedicação e entusiamo!! 

Apelamos, assim, à participação de todos!
 

Simone Tomás, Mentora da Academia Júnior eTwinning



Projeto Tom Sawyer impresso em 3D

Hoje vou explicar como é que eu fiz a impressão em 3D da personagem Tom Sawyer que serviu
de base à apresentação do meu Projeto de Leitura de Português.

Passo 1: fui ao site thingiverse.com (https://www.thingiverse.com/) , procurei por “Tom Sawyer” e
encontrei o modelo.

Passo 2: entrei no Prusa Slicer ( https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/) que é o meu
programa de exportação. Selecionei as temperaturas de 230 graus para o extruder, de 60 graus 
 para a Lisa (mesa)   e o PLA (termoplástico biodegradável de origem natural e de fontes
renováveis) feito de cana de açúcar que vem em filamento. 

Passo 3: depois de configurar o meu projeto só faltava exportar, imprimir e esperar. Fui buscar o
meu cartão de memória SD e exportei o projeto. A impressão demoraria cerca de 6 horas. Como
já era de noite, fui dormir.

No dia seguinte, quando acordei, o projeto estava pronto.  Apenas necessitei de o montar e de o
levar para a aula de português como suporte para a apresentação do livro “As aventuras de Tom
Sawyer” de Mark Twain.

 
 
 
 

Miguel Rodrigues, 5ºB

A Voz dos alunosA Voz dos alunos
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https://www.thingiverse.com/
https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/


A Voz dos alunosA Voz dos alunos

estudar a formação e evolução das galáxias
entender a formação de estrelas e sistemas planetários
estudar os sistemas planetários e as origens da vida.

Telescópio James Webb

https://g.co/kgs/AQR7g9

O telescópio James Webb é, até à data, o melhor telescópio de sempre. Foi lançado para o
espaço no Natal de 2021, por volta das 12:20 de Portugal Continental, pelo foguetão Ariane 5.
Este incrível telescópio teve um custo de 10 mil milhões de dólares, que, fazendo a conversão,
correspondem a 947100 000  euros.
Este fenómeno teve transmissão no mundo inteiro, através da televisão e através de plataformas
virtuais.
James Webb tem quatro principais objetivos, são eles: 
• pesquisar a luz das primeiras estrelas e galáxias que se formaram no Universo após o Big Bang

As suas observações serão realizadas por infravermelho, através de um ponto muito específico
no Espaço, localizado a 1.5 milhões de km na Terra, onde irá captar o movimento orbital da Terra
em torno do Sol.
A construção deste telescópio demorou vários anos e foi um trabalho que incluiu várias etapas,
destacando-se as seguintes:
2016 Montagem final concluída
2021 Lançamento
2022 Primeira imagem de campo profundo
                                          
As primeiras imagens tiradas pelo James Webb foram divulgadas no dia 12 de julho de 2022.
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Para Saber+Para Saber+
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No dia 27 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto.
A data foi definida pela Assembleia Geral das Nações Unidas e faz referência à libertação, pelas
tropas soviéticas, do Campo de Concentração e Extermínio de Auschwitz, em 1945.

 
Assinalando a ajuda prestada pelo cônsul português em Bordéus, Aristides Souza
Mendes, na fuga dos judeus ao extermínio nazi, foi criado em Vilar Formoso um memorial
em seu nome onde podemos ver testemunhos dos refugiados aquando da sua passagem
pelo nosso país

https://www.cm-almeida.pt/espacos-municipais/1678-2/memorial/

Ainda sobre este tema podemos ver em RTPPlay o
documentário de Nicolas Oulman, "Debaixo do Céu",
sobre os refugiados judeus da 2ª Guerra Mundial que
encontraram em Portugal uma porta para a salvação.
Entre 1933 e 1944 centenas de milhares de judeus
atravessaram a Europa, em fuga, até Portugal, a última
porta para a liberdade.

 https://www.rtp.pt/play/p8383/e520835/debaixo-do-ceu

https://www.cm-almeida.pt/espacos-municipais/1678-2/memorial/
https://www.cm-almeida.pt/espacos-municipais/1678-2/memorial/
https://www.rtp.pt/play/p8383/e520835/debaixo-do-ceu
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MOOC TRABALHO COLABORATIVO
COM O ETWINNING

Irá decorrer entre 30 de janeiro e 06 de março de
2023, na plataforma Nau -
https://www.nau.edu.pt/pt/ - o MOOC Trabalho
colaborativo com o eTwinning, dinamizado pela
DGE e Organização Nacional de Apoio do
eTwinning.
As inscrições iniciam-se no dia 18 de janeiro.

WEBINAR VIRIATO – DIA 18 DE JANEIRO

No dia 18 de janeiro de 2023, decorrerá, entre as
18h00 e as 19h00, o próximo webinar VIRIATO. Nesta
sessão, para além dos contributos das escolas, vão
ser mostradas “Dicas” digitais para promover a
colaboração.

Os webinars VIRIATO são sessões de formação online
que mostram as boas práticas das escolas, no âmbito
dos projetos eTwinning.

Pode aceder online em direto aos webinars Viriato
através do facebook do eTwinning pt -
https://www.facebook.com/events/520862596732129
ou 
no youtube em: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLoIPRtnnd4lWGkJcbhvznJO8LUv14Ms-b 

https://www.facebook.com/events/520862596732129
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoIPRtnnd4lWGkJcbhvznJO8LUv14Ms-b

