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eMysteries
Ambiente Interativo para promoção de competências de leitura
atenta e de escrita para estudantes do ensino secundário
eMysteries MOOC

O MOOC eMysteries consiste em 7
módulos:

O Consórcio do Projeto Europeu
eMysteries tem o prazer de anunciar a
criação da sua plataforma online.

 Primeiro módulo: Histórias Policiais
 Segundo módulo: Mulheres e
Histórias Policiais
 Terceiro módulo: Ensinar Histórias
Policiais
 Quarto módulo: Leitura Atenta
 Quinto módulo: Escrita Criativa
 Sexto módulo: Criar Histórias Policiais
Digitais
 Sétimo módulo: Ambiente Interativo

O MOOC foca-se no desenvolvimento de
conteúdos educacionais e servirá como
um instrumento para ajudar os
professores no seu desenvolvimento
profissional.
Veja o vídeo de apresentação (teaser
video) do MOOC e prepare-se para a
experiência:
https://www.youtube.com/watch?
v=8RoKQHsqg8w

Aproveite as vantagens de práticas
educacionais inovadoras e de sugestões
desenvolvidas no âmbito do projeto no
website:
https://emysteries.4eclass.net/login/ind
ex.php

Contacte-nos
Website: www.emysteries.eu
Email: info@emysteries.eu
Facebook Page: @emysterieseu
Instagram: @emysterieseu
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Eventos de Disseminação
em todos os países
parceiros
Os Eventos de Disseminação têm lugar
em
Portugal, Chipre, Irlanda,
Espanha e Alemanha tendo como
objetivo informar os colaboradores do
projeto e particularmente os professores
do ensino secundário sobre metodologias
inovadoras, instrumentos e recursos que
foram produzidos durante o projeto para
dar resposta às necessidades de leitura e
escrita de alunos mais fracos do ensino
secundário. No decorrer desses eventos
apresentam-se o Guia eMysteries para
ensinar a escrever histórias policiais e o
Ambiente Interativo eMysteries para
dispositivos
móveis.
Além
disso,
apresenta-se informação sobre o MOOC,
ao mesmo tempo que se encorajam
todos os professores a registar-se na
plataforma online e a usar os materiais
fornecidos aos seus estudantes. Os
eventos envolvem mais de 160
participantes.

No geral, os parceiros têm recebido
feedback muito positivo sobre o conjunto
do
trabalho
desenvolvido
e
os
participantes
nos
eventos
têm

demonstrado interesse em
recursos desenvolvidos.

usar

os

O Que Se Segue
Durante os próximos meses, os parceiros
terminarão todo o trabalho necessário
para completar o Projeto eMysteries. O
último
evento
terá
lugar
em
Schwerin/Alemanha, a 18 de novembro
de 2021.
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