
 

 

Este é o número um do Boletim Informativo da equipa PTE (Plano Tecnológico da 
Educação) do Agrupamento de Escolas Elias Garcia que se prevê venha a ter uma 
periodicidade trimestral. Estamos a dar os primeiros passos numa caminhada conjun-
ta, que gostaríamos fosse profícua em termos do que representa o enorme desafio 
da integração das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na vida diária de 
uma escola. 

Pretendemos, de forma simples e informal, dar conta a toda a comunidade educativa 
das actividades desenvolvidas no Agrupamento no âmbito do PTE. É nossa intenção 
também apresentar e divulgar software e sítios Web de interesse e que podem cons-
tituir mais-valias no âmbito da utilização e integração das TIC em contexto educativo. 
E, por último, desejamos partilhar exemplos de boas práticas de projectos, ideias e 
iniciativas nacionais e internacionais que utilizam as TIC como suporte ao ensino e à 
aprendizagem. 

Gostaríamos que este fosse um espaço de interacção, de divulgação e de partilha 
aberto a todos, pelo que será com enorme prazer que divulgaremos todas as notícias 
que nos chegarem, relacionadas com a temática desta publicação, através do 
seguinte endereço de correio electrónico: pte.elias.garcia@gmail.com. 

 

Resta-nos desejar a todos um Feliz Natal e um Excelente Ano de 2010! 

 

Nota Editorial 

Boletim PTE 

Formação PTE 

• No próximo dia 9 de Dezembro, entre as 18:30h e as 20:30h, na sala 112, irá decorrer 
uma workshop sobre Projectos eTwinning, destinada a professores de todos os 
níveis de ensino. Para mais informações sobre os projectos eTwinning consulta a pági-
na 4 desta Newsletter. 

 

• No dia 9 de Dezembro, pelas 17:00h, na sala 112, irá decorrer a sessão de formação 
para assistentes operacionais “Iniciação às TIC + processador de texto - Módulo 2”. 
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Hot Potatoes 

Software que permite a criação de actividades didácticas, com a vantagem de ser 
possível integrar essas actividades na plataforma Moodle e de aceder aos resultados 
dos alunos. 

Com o Hot Potatoes poderá realizar testes de escolha múltipla, sopas de palavras, 
palavras cruzadas, exercícios de correspondência e exercícios de preenchimento de 
espaços em branco.  

Pode fazer o download do programa em: http://hotpot.uvic.ca/ 

Em http://guida.querido.net/hotpot/index.html encontra um manual deste programa, 
exemplos de exercícios e  instruções sobre a utilização de símbolos matemáticos. 

 

Web Questions 
Web Questions é um programa que permite a concepção de testes para resolução 
online. Este software é bastante simples de usar , dispõe de um assistente para a 
concepção do teste e permite a utilização de vários tipos de pergunta no mesmo 
questionário. 

Pode fazer o download do programa em: http://www.brothersoft.com/web-questions-

CCleaner 

Software para manutenção e limpeza do computador, fazendo com que este funcione 
de forma mais rápida e eficaz, aumentando o rendimento do mesmo e tirando do dis-
co espaço que fica ocupado sem motivo. A função do programa é encontrar e excluir 
os ficheiros empregados recentemente como: cookies, URL do navegador, historial 
de navegação, arquivos temporais e demais. Pode também esvaziar a reciclagem, 
limpar a memória cache, entre outras coisas. Este software é muito simples de 
empregar; basta escolher na barra esquerda do software aquilo que se deseja 
encontrar e excluir, e o software encarregar-se-á de tudo, rápida e eficazmente. 

CCleaner tem também uma ferramenta que pode limpar o Registo de Windows. 

Pode fazer o download do programa em: http://www.ccleaner.com/download/ 

 

Software Útil 

Activ Inspire 

Software lançado pela Promethean para utilização em todos os quadros interactivos, 
incluindo o Interwrite. Todos os professores e utilizadores criadores de recursos edu-
cativos digitais podem agora inspirar-se e inovar. 

No computador cinco da sala de professores poderá encontrar na pasta “Newsletter 
de Dezembro”, o software para instalar no seu computador, o número de série e um 
pequeno manual de instruções. 

Na página da Promethean http://www.prometheanplanet.com poderá ainda encontrar 
vários lições e recursos variados. 

Software de interesse incluído nos novos 
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Aintvírus Avira 

O Avira, tal como os já conhecidos AVG e Avast, é um antivírus gratuito e de confiança, 
que pesquisa constantemente no computador programas maliciosos (tais como vírus, 
Trojans, backdoor, hoaxes, dialers etc.). Repara, elimina, bloqueia, renomeia e coloca 
em quarentena ficheiros suspeitos.  Gratuito para uso doméstico, requer o registo na 
página. 

Pode fazer o download do programa em: http://www.avira.com/en/pages/index.php 

 

Panda USB Vacine 

Através do ficheiro autorun.inf, é possível executar automaticamente comandos quando 
o Windows acede a uma drive. Esta funcionalidade é sobretudo utilizada em dispositi-
vos de armazenamento externo, como CDs/DVDs ou drives USB para, por exemplo, 
abrir automaticamente menus ou programas de instalação.  

Esta funcionalidade é bastante útil, mas também pode ser utilizada por códigos malicio-
sos para se disseminarem automaticamente em todos os computadores onde uma dri-
ve afectada é utilizada. Para o fazer, o malware cria um ficheiro autorun.inf e instala 
uma cópia de si mesmo no dispositivo. Ainda que o Windows permita que o utilizador 
não execute automaticamente os comandos presentes no autorun.inf, a verdade é que 
este tipo de ataque tem sido tão bem sucedido que constitui um dos principais métodos 
de propagação dos códigos maliciosos que ultimamente têm provocado infecções em 
milhões de computadores em todo o mundo, como o Sality ou o Conficker. 

Devido aos problemas provocados por esta funcionalidade do Windows, a Panda Secu-
rity criou um utilitário gratuito, denominado Panda USB Vacine. Este programa permite 
desactivar por completo a funcionalidade de AutoRun no Windows. Além disto, permite 
vacinar individualmente drives Externas USB (pen drives, discos rígidos, leitores multi-
média, etc.) impedindo que possa ser executado, a partir destas, qualquer conteúdo 
malicioso de forma automática - esta funcionalidade é compatível com FAT e FAT32, e 
apenas pode ser revertida com a formatação da drive.  

Pode assim, com este software vacinar as suas pens e os seus computadores. 

Pode fazer o download do programa em: http://www.pandasecurity.com/homeusers/
downloads/usbvaccine/ 

http://www.saladosprofessores.com/ 

Site criado em 2003 e inteiramente dedicado à educação. Encontra de tudo neste site: 
notícias, blogs, downloads úteis, recursos... 

http://www.gifmania.com/ 

Site onde pode encontrar inúmeros gifs animados. 

http://maisfacilcomtic.com/ 

Comunidade de partilha de recursos, ferramentas, conteúdos, ideias inovadoras entre pro-
fessores que valorizam a utilização das TIC na escola e na sala de aula. Um espaço pro-
movido pela Microsoft e apoiado por professores inovadores. 

http://www.pte.gov.pt/pte/PT/index.htm 

Página do governo sobre o Plano Tecnológico da Educação. 

Internet 

Software útil 
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O eTwinning é uma Acção do Programa LifeLong Learning da União Europeia, que promove o 
desenvolvimento de projectos colaborativos entre escolas europeias, através da utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Criado em 2005 por iniciativa da Comissão 
Europeia tem, desde então, vindo a crescer exponencialmente tanto em termos da participação 
das escolas, dos professores e dos alunos, como em termos da sua importância no seio da comu-
nidade educativa europeia.  

O eTwinning pretende a criação de redes de trabalho colaborativo entre escolas europeias, atra-
vés do desenvolvimento de projectos comuns apoiados pela Internet e pelas TIC. Visa a criação 
de contextos nos quais seja possível as escolas, os professores e os alunos, apoiados pelo uso da 
Internet e das TIC, aprenderem uns com os outros, partilhando pontos de vista e opiniões, desen-
volvendo actividades comuns, construindo conhecimento conjunto e, em última análise, fazendo 
amigos numa Europa multilingue e multicultural. 

Os projectos eTwinning pressupõem a criação de uma parceria entre, pelo menos, duas escolas 
de dois países europeus, para, em conjunto, desenvolverem actividades pedagógicas pertinentes, 
utilizando as TIC. Os projectos eTwinning promovem a colaboração educativa entre escolas, pro-
fessores e alunos na Europa, apoiando-se no uso das TIC.  

O eTwinning disponibiliza apoio, ferramentas e serviços às escolas, aos professores e aos alunos 
europeus que se envolvem em projectos eTwinning de curta ou de longa duração, em qualquer 
área curricular disciplinar e não disciplinar. 

A nível europeu o portal eTwinning, acessível em: http://www.etwinning.net, disponibiliza uma 
série de ferramentas informáticas que permitem ajudar na gestão e organização dos projectos, 
bem como no seu desenvolvimento. Fornece, ainda, uma plataforma colaborativa segura onde as 
escolas parceiras  podem desenvolver o seu projecto.  Apresenta  exemplos de boas práticas e 
kits de projectos que servem de inspiração à implementação de novos projectos. 

 Também a nível nacional , no URL http://www.crie.min-edu.pt/index.php?section=34 é fornecido 
apoio  aos professores e às escolas que se prendam envolver em projectos colaborativos de gemi-
nação electrónica  eTwinning.  

Sítio Web do Serviço Nacional 
de Apoio português do eTwin-
ning:  

Portal do projecto eTwinning 

disponível em:  

http://www.etwinning.net/pt/pub/

 
Apoio às escolas e aos professores 

Envolver-se num projecto eTwinning contribui para que se experimentem e utilizem novas metodo-
logias de ensino, nomeadamente através da utilização das TIC, aproximando professores e alunos 
de diferentes países, em contextos de colaboração que permitem aprofundar o conhecimento do 
outro e de si próprio, contribuindo, assim, para a construção de uma identidade europeia. 

São diversas as mais valias que se podem recolher da participação no eTwinning, enquanto 
“Comunidade de Escolas da Europa” para alunos de todos os níveis de ensino, desde o pré-
escolar até ao ensino secundário. 

Os projectos eTwinning permitem que os alunos desenvolvam competências linguísticas, de cida-
dania, tecnológicas, de comunicação, de pesquisa e tratamento de informação, de colaboração e 
interculturais. Permite, ainda, que tomem consciência das suas diferenças e semelhanças cultu-
rais, que conheçam e compreendam culturas e tradições diferentes das suas, levando-os a com-
preender e a aceitar a diversidade e os outros. 

Participar num projecto eTwinning possibilita aos professores conhecer e discutir sistemas  de 
ensino e contextos educativos diferentes; trocar experiências de ensino e metodologias de traba-
lho, nomeadamente no que diz respeito à introdução das TIC nos processos de ensino e aprendi-
zagem.  É, ainda, o contexto que propicia o trabalho colaborativo com parceiros de outros países, 
contribuindo para a implementação do trabalho de projecto e para o aumento do trabalho interdis-
ciplinar dentro da escola. 

 
Mais valias para alunos e professores 
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Unindo o Mundo na Escola  

Projectos eTwinning - O que são?  



 

 

Equipa PTE: 

 Francisca Soares (Coordenadora da Equipa PTE) 

 Carla Varela 

 Estela Negrão 

 Helena Santos 

 Paula Arroz 

 Isaura Carvalho (professora bibliotecária) 

 Vanda Alves (chefe dos Serviços de Administração 

Escolar) 

 

 

Correio electrónico: 

pte.elias.garcia@gmail.com 

Visita a página Web do Agrupamento: 

http://www.ebi-elias-garcia.rcts.pt/ 

 

Está neste momento em construção, na plataforma Moodle da nossa escola,  um 
Centro Virtual de Conteúdos.  

O Centro Virtual de Conteúdos é um espaço específico dentro da plataforma 
Moodle do Agrupamento que pretende ser um repositório de conteúdos, informa-
ções, actividades e exercícios interactivos alusivos a todas as áreas do saber, de 
todos os ciclos de escolaridade do Agrupamento. A organização é feita por área 

curricular disciplinar / não disciplinar e dentro de cada uma destas organiza-se por ano de escolarida-
de.  

Até à data, foram já criadas no Centro Virtual de Conteúdos disciplinas nas seguintes áreas: Língua 
Portuguesa (7.º, 8.º e 9.º anos e Português Língua não Materna); Inglês (5.º e 6º. anos); Educação 
Musical (5.º e 6.º anos); Sala de Estudo; Educação Visual; Matemática (CEF, 7.º, 8.º e 9.º anos); 
Francês e Geografia (7.º ano). 

Para além do Centro Virtual de Conteúdos, cujas actividades, informações e recursos se encontram 
acessíveis e todos os utilizadores da plataforma, é ainda possível criar e dinamizar disciplinas de tra-
balho com os alunos das turmas que cada professor lecciona. Estas serão espaços de trabalho cola-
borativo onde cada professor, em conjunto com os alunos da(s) sua(s) turma(s), poderá desenvolver 
actividades e interacções mais personalizadas. 

Se desejares colaborar com a construção de uma disciplina, quer na área referente ao Centro Virtual 
de Conteúdos, quer no âmbito de uma disciplina para trabalho específico com uma ou várias turmas  
contacta uma das administradoras da Plataforma: Ana Paula Arroz/Francisca Soares. 

Plataforma Moodle do Agrupamento… colabora! 
(http://moodle.ebiji-eliasgarcia.edu.pt/) 

P T E  

Almoço de Natal no dia 22 de Dezemboro na 

Escola Miquelina Pombo 

Não esqueças... 


