
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Título: O Projeto Europeu eMysteries: Desenvolvimento de 
competências de literacia para professores e estudantes  

 

O Consórcio Projeto Europeu "eMysteries: Histórias Policiais para Envolver Estudantes 
em Leitura Atenta usando Dispositivos Móveis” tem o prazer de anunciar a criação da 
sua plataforma online. O projeto é financiado pela União Europeia e é realizado sob os 
auspícios do Programa ERASMUS+. Seis parceiros de cinco países diferentes (Alemanha, 
Chipre, Espanha, Irlanda, Portugal) fazem parte do consórcio e têm a responsabilidade 
de implementar as atividades eMysteries. O Projeto eMysteries é coordenado pelo  
Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V., na Alemanha. 

O Projeto eMysteries oferece um rico ambiente interativo para dispositivos móveis que 
pode ser utilizado com objetivos educativos junto de estudantes do ensino secundário 
(15 – 18 anos) tendo em vista a melhoria das suas competências de literacia, 
envolvendo-os ativamente em atividades de leitura atenta. 

Ao usarem o ambiente interativo, os estudantes terão oportunidade de criar as suas 
próprias histórias policiais que podem adaptar a várias personagens e enredos. O 
Projeto também oferece um Guia para Professores e um MOOC dedicado a melhorar a 
capacidade dos professores e o seu profissionalismo na forma de usar o ambiente e os 
recursos eMysteries nas suas práticas diárias. 

O MOOC foca-se no desenvolvimento de conteúdo educacional e servirá como um 
instrumento de ajuda de desenvolvimento profissional dos professores. 

 

O MOOC eMysteries MOOC consiste em 7 módulos: 

⮚ Primeiro módulo: Histórias policiais  

⮚ Segundo módulo: Mulheres e histórias policiais 

⮚ Terceiro módulo: Ensino de histórias policiais  

⮚ Quarto módulo: Leitura atenta 

⮚ Quinto módulo: Escrita Criativa 

⮚ Sexto módulo: Criação de histórias policiais  

⮚ Sétimo módulo: Ambiente Interativo 



 

Registe-se no link seguinte: https://emysteries.4eclass.net/login/index.php e tire 
proveito das práticas educacionais inovadoras e desenvolva as sugestões no âmbito do 
projeto. 

Para mais informação, visite o website oficial do projeto: 
https://www.emysteries.eu/en/ 

Encontre-nos no Facebook https://www.facebook.com/emysterieseu 

Em nome da equipa científica do projeto.  


