
 

 

 

 

Com este Encontro pretende-se divulgar e expandir na Região esta plataforma que dá corpo a uma 

comunidade de aprendizagem à escala europeia, com recurso às tecnologias de informação e comunicação.  

O projeto eTwinning criado em 2005, como a principal ação do Programa de eLearning da Comissão 

Europeia, e desde janeiro de 2014 faz parte do Erasmus+, o programa europeu para a Educação, Formação, 

Juventude e Desporto, constitui-se hoje como uma importante comunidade de professores (mais de 

360.000). 

 O Serviço de Apoio Central está localizado na European Schoolnet, uma parceria internacional de 30 

Ministérios da Educação europeus que aposta no desenvolvimento da aprendizagem nas escolas, para 

professores e alunos de toda a Europa. O eTwinning conta ainda com a ajuda de 33 Serviços de Apoio 

Nacional, sediados nos vários países europeus. 

 

O que é o eTwinning? 

O eTwinning é a comunidade de escolas da Europa. 

Este projeto disponibiliza uma plataforma para que os profissionais da educação (educadores de infância, 

professores, diretores, bibliotecários) que trabalham em escolas dos países europeus envolvidos, possam 

comunicar, colaborar, desenvolver projetos e partilhar; em suma, sentir-se, e efetivamente ser, parte da 

mais estimulante comunidade de aprendizagem na Europa. 

A ação eTwinning promove a colaboração entre escolas da Europa, com recurso às tecnologias de 

informação e comunicação, proporcionando apoio, ferramentas e serviços que facilitam, em qualquer área 

disciplinar, a criação de parcerias, de curta ou longa duração. 

 

Quem representa o eTwinning em Portugal? 

Ao pertencer à comunidade eTwinning, o professor disporá de um suporte de serviços de apoio, tanto a 

nível europeu como nacional. O Serviço Central de Apoio (CSS), sedeado em Bruxelas na European 

Schoolnet (EUN), tem a responsabilidade de desenvolver e gerir o portal europeu e coordenar o trabalho 

desenvolvido pelos Serviços de Apoio Nacionais. 

Cada país tem um Serviço de Apoio Nacional (NSS), responsável por divulgar o projeto, apoiar os 

professores interessados, disponibilizar informação, organizar eventos de formação, entre outros. 

Para além disso, existem ainda os “Embaixadores eTwinning”, cuja missão é a de apoiar os professores na 

exploração de todo o processo relativo à dinamização de projetos. 

Este projeto tem vários capítulos e este será a estação central da inspiração onde se apresentam histórias 

de viagens eTwinning de alguns professores galardoados no decorrer das suas viagens, dos desafios com 

que se confrontaram e dos trabalhos espantosos que os alunos produziram. 

 

https://www.etwinning.net/pt/pub/news/press_corner/statistics.cfm

