
Projeto Erasmus+ Climate Justice 

 

A primeira mobilidade do projeto Erasmus plus “Climate Justice” realizou-se entre os dias 8 e 12 

de fevereiro, sob coordenação da professora Asuman Baş, da Turquia. Devido à situação de 

pandemia que estamos a atravessar, esta mobilidade de formação de professores foi realizada 

online. Participaram 36 professores das escolas parceiras, entre os quais nove do nosso 

agrupamento. 

No primeiro dia, após a apresentação de cada uma das escolas parceiras, a professora Goreti 

Alves, do AENG deu formação acerca do portal eTwinning, do eTwinning Live – pessoas, eventos, 

projetos, fórum de parceiros e desenvolvimento profissional, a utilização do TwinSpace e 

explorou alguns grupos eTwinning de destaque. 

No segundo dia de formação, a professora Asuman Baş, da escola Eskişehir Fatih Fen Lisesi, 

Turquia, evidenciou os critérios de qualidade a ter em consideração nos projetos eTwinning e 

explicou o processo de obtenção dos Selos de Qualidade, exemplificando através de projetos 

anteriores. 

Na sessão seguinte, os parceiros de Itália, da escola ITET Marco Polo, foram responsáveis pela 

formação sobre ferramentas da Web 2.0. Alessandro Madonia e Rossella Celestri deram 

exemplos de ferramentas para criar logotipos, posters e ebooks, como por exemplo Logo Makr, 

Canva e Calibre. Giovanni Passaro explorou o Edpuzzle e as suas potencialidades pedagógicas. 

No penúltimo dia, a professora Lola Aceituno da escola IES Llanes, de Espanha, abordou a 

organização de debates seguindo o modelo “British parliamentary debate”. Os participantes 

foram desafiados a utilizar os princípios enunciados, culminando com atividades práticas de 

aplicação. Discutiu-se, ainda, a forma de integrar estes debates ao longo do projeto e em futuras 

mobilidades com os alunos. 

Por último, os parceiros da Letónia, da escola Jekabpils Agrobusiness College, dinamizaram a 

sessão sobre a utilização de animações em contexto escolar. Agrita Landzane, Dana Ivanova, 

Dace Vevere e Dina Valpetere explicaram como usar ferramentas de animação da Web 2.0, 

como o Powtoon, o FlipaClip e o Animaker nas atividades do projeto. Jakobe Strandis abordou 

a forma de se construir um guião, tendo os participantes realizado um guião colaborativo.  

Foram cinco dias de aprendizagem muito enriquecedora e uma inspiração para as atividades 

com os nossos alunos! 


