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Objetivos do workshop 

e-Mysteries   

Testar uma plataforma online e móvel 

para escrever histórias policiais de 

mistério com alunos do ensino básico e 

secundário. 

 

O que é e-Mysteries 

e-Mysteries é um Projeto Erasmus+ de 

dois anos (1 outubro 2019 a 30 

novembro 2021) que desenvolveu  

 Um ambiente virtual baseado na 

Web que permite a criação online 

de histórias policiais 

 Um Guia para Professores 

 Um MOOC de formação de 

professores 

 

Número máximo de 

inscrições: 25 

 

 

Inscrições 

O workshop é gratuito, mas as inscrições 

são obrigatórias. Inscreva-se em: 

https://forms.gle/DSrTMZbPwiZUSqqh8 

até 17 de outubro 2021. 

 

Quem somos 

Uma organização de  

 Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Castelo 
Branco (Margarida Morgado e 
Natividade Pires) 

 Com a colaboração de Rede de 
Bibliotecas Escolares (RBE) 

 Com a colaboração dos 
Agrupamentos de Escolas Afonso de 
Paiva, Amato Lusitano, Nuno Álvares, 
de Castelo Branco, e Agrupamento de 
Escolas Frei Heitor Pinto, da Covilhã  

 

Workshop online e-Mysteries 
Escrita Criativa de Histórias Policiais 

6 horas (certificadas) – 27 de outubro 2021 

https://forms.gle/DSrTMZbPwiZUSqqh8
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Conheça-nos 

Website: www.emysteries.eu   

Email: info@emysteries.eu 

Página de Facebook: @emysterieseu 
Instagram: @emysterieseu 

 

Como se organiza o 

workshop e-Mysteries 

 Pré-workshop (1 hora assíncrona) dia 

22 de outubro – umas breves leituras 

sobre o que é uma história policial de 

mistério – por correio eletrónico. 

 Durante o workshop (4 horas 

síncronas) dia 27 de outubro, das 16h 

às 20h – familiarização com o 

ambiente online e/ou móvel, os 

recursos e-Mysteries e criação 

coletiva de uma história policial de 

mistério. 

 Pós-workshop (1 hora assíncrona) dia 

2 de novembro – escolha da melhor 

história num processo de votação 

online. 

 

O workshop é conduzido por 

Margarida Morgado e Maria da 

Natividade Pires, da Escola Superior de 

Educação do IPCB, com a colaboração das 

professoras bibliotecárias dos 

Agrupamentos de Escolas acima referidos 

e do coordenador interconcelhio da RBE. 

 

Quero inscrever-me! 

Necessito de: 

 Computador ou dispositivo móvel 

com ligação à Internet, câmara e 

microfone. 

 Ligação ao sistema de 

videoconferência Zoom. 

 Vontade de escrever e criatividade. 

 Contacto de correio eletrónico 

atualizado e correto. 
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