
A SUA JORNADA PELA EDUCAÇÃO NA EUROPA
Descubra como pode enriquecer a sua carreira na educação através de duas iniciativas europeias!

A School Education Gateway e o eTwinning são iniciativas da União Europeia e financiadas pelo Erasmus+, o programa europeu para a educação, formação, juventude e desporto. As 
instituições e os organismos da União Europeia, ou qualquer pessoa que os represente, não poderão ser responsabilizados pelo uso que possa ser dado às informações contidas neste 
infográfico.

PARTICIPE EM PROJETOS EUROPEUS CRESÇA NA SUA PROFISSÃO

Informe-se sobre 
políticas de educação

através de artigos e 
contribuições de especialistas

Valorize a sua opinião
através da participação em 

inquéritos

Adira à comunidade 
de professores

e crie redes de trabalho 
colaborativo com colegas no 

eTwinning Live

Obtenha inspiração em outros 
projetos financiados pela UE

Utilize a pesquisa de 
parcerias estratégicas para 
encontrar parceiros Erasmus+

Tire partido do 
acompanhamento Erasmus+, 
incluindo um curso online sobre o 
financiamento Erasmus+

Obtenha inspiração com 
os guias práticos para projetos 
eTwinning

Encontre parceiros 
eTwinning nos fóruns

Desenvolva projetos com a sua 
turma e colaborem  
no TwinSpace do vosso 
projeto 

Receba acompanhamento 
da rede de embaixadores e dos 
serviços nacionais de apoio

Participe nos webinars da Teacher 
Academy e nos cursos online de 
forma gratuita

Explore o catálogo de  
cursos presenciais e de 
oportunidades de mobilidade

Encontre recursos, incluindo 
publicações e materiais 
didáticos

Participe em seminários online  
e em eventos de aprendizagem  
(cursos online curtos e intensivos)

Partilhe experiências em  
grupos temáticos moderados

Invista no seu conhecimento, participando 
em Workshops de Desenvolvimento 
Profissional e Conferências

Tire proveito dos Materiais de 
Autoaprendizagem e das 
ferramentas de autoavaliação

Obtenha reconhecimento através de Selos 
de Qualidade e Prémios eTwinning, 
pelos projetos que desenvolve, e de Selo 
de Escola eTwinning

A plataforma online da Europa 
sobre a política e a prática na
 área da educação escolar, 

destinada a qualquer pessoa que 
trabalhe no sector

www.schooleducationgateway.eu

A maior comunidade para 
professores e escolas na Europa, 
reservada ao pessoal docente 

registado nos 44 países eTwinning.
www.etwinning.net
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http://www.schooleducationgateway.eu
http://www.etwinning.net

