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Ponto de partida

A formação Riedulab em
Setembro 2020

Trabalhar
competências

técnicas

Desenvolvimento
de um projeto
com valência
presencial / 

online

Desenvolvimento
de competências

linguísticas

Necessidade
de trabalho
colaborativo

Estímulo da 
autonomia e 

espírito
crítico

Promoção de 
competências

empreendedoras



Outubro – A Planificação inicial

Aprendizagem

Baseada

em

Projetos



Outubro / Novembro

Convite para 
participação
em projeto
ETwinning

Projeto
Etwinning: 
Young 
Entrepreneurs

Criação de 
página do 
projeto na
Plataforma
Etwinning e 
grupo
WhatsApp

Disciplinas
Envolvidas:

AI

Português

Inglês

Gestão



Plano do Projeto



Tarefas
desenvolvidas

Jogos

Textos de Apresentação

Análise Swot

Criação de Empresas

Campanha Publicitária



Exemplos de Planos de Trabalho / Produtos



Exemplos de Planos de Trabalho / Produtos

Notas de 
Encomenda

Faturas 

Confirmações
de 

Encomendas

“Negócios” entre empresas de 
diferentes países



Exemplos de 
Planos de 
Trabalho

Campanha Publicitária – Trabalho Colaborativo
entre Alunos de diferentes países



Exemplos de Planos de Trabalho



As Reuniões



Questionário final 
+
Certificado de Participação



Trabalho colaborativo / 
professores

DIA DE PROJETO

3.ª F + 2.ªf – Gestão

Reuniões Regulares entre docentes

Página Teams para Projeto

Planos de Trabalho colaborativos

Avaliações partilhadas



Horas 
dedicadas ao 

projeto

Disciplina Horas Sumariadas

AI 21,5h

OE 4h

PT 22h

Inglês 19h

Gestão 20h

Total 86,5h



Competências
Adquiridas

DISCIPLINA COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS INTEGRAÇÃO CURRICULAR

AI

Pesquisa, seleção e tratamento de informação;

transversal a todos os módulos, mas 

complementar aos conteúdos - avaliação de 

20% em todos os módulos da disciplina

Espírito crítico e criativo transversal a todos os 

módulos, mas complementar aos conteúdos -

avaliação de 20% em todos os módulos da 

disciplina

OE

Pesquisa, seleção e tratamento de informação;

Espírito crítico e criativo

Competências de trabalho de grupo e 

competências comunicacionais

PT

Pesquisa, seleção e tratamento de informação;

transversal a todos os módulos, mas 

complementar aos conteúdos - avaliação de 

20% em todos os módulos da disciplina

Competências de comunicação escrita: Produção 

de texto para publicação em Foruns, plataforma 

etwinning, mails. Produção de documentos de 

trabalho: Cartas, faturas, Grelhas,

Competências de comunicação oral: Preparação 

de apresentações orais com suporte visual . 

Dinâmicas de interação em reunião online

Competências TIC - desenvolvimento de suportes 

para apresentação de trabalhos com recurso a 

ferramentas web 2.0

Desenvolvimento soft skills - criatividade, 

assertividade, metodologia de trabalho de grupo



Competências Adquiridas

Inglês

Enriquecimento do léxico e sintaxe em língua inglesa. 
Desenvolvimento das competências de Writing e 
Speaking e de todas aquelas que ao trabalho de grupo 
dizem respeito.

Ponderação de 20% na nota final de 
módulo.

Gestão
Organização de portfólio de produtos, tratamento de 

dados obtidos nas pesquisas sobre as empresas 

estudadas.

Transversal nos módulos de gestão de 

RH; Produção e Operações; Aplicações 

Informáticas de RH.

Análises swot sobre os mercados, organização 

de curricula vitae



Vantagens / desvantagens do modelo

Maior articulação entre professores;

Alunos organizam melhor as atividades;

Melhor apropriação dos processos;

Maior eficácia das aprendizagens;

Melhor capacidade de regulação do desempenho.

O modelo das aprendizagens que se centram na
transmissão dos conteúdos ainda é muito presente na
forma de pensar a escola.

Perceção de que alguns conteúdos são prejudicados em
detrimento do projeto.



ENSINUS ETP/INETE  

Campanha Usshh

Cbasilio@inete.net

https://www.youtube.com/watch?v=3kx8QwgSf1Y&t=28s

