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Instruções para integração da sua equipa no e-Portfólio do PLATON 

O e-Portfolio do PLATON visa ser um trabalho colaborativo entre os membros da equipa PLATON de 

cada escola. Este portfolio situa-se numa plataforma colaborativa pelo que cada membro poderá 

visitar os portfólios de outras escolas da comunidade PLATON e ver o que estão a fazer, assim como 

participar numa discussão comum entre todas as escolas PLATON nacionais e internacionais. 

Cada escola deverá fazer um portfólio escolar no qual os professores trabalham em conjunto. Caso 

haja essa preferência, cada professor poderá criar um portfólio individual que deverá estar 

integrado dentro do espaço atribuído à sua escola. 

Assim, para ter acesso à plataforma do e-portfolio do PLATON, por favor, siga os seguintes passos: 

1. Escolher o contacto de e-mail a estar associado ao e-portfolio. Poderá ser um contacto do 

representante PLATON da escola através do qual todos acedem ao portfolio, ou cada um 

poderá ter o seu acesso individual.  

2. Aceder ao seguinte link: https://graasp.eu/signup 

3. Crie o seu login inserindo o nome, contacto de e-mail e uma password à sua escolha. 

Atenção: caso tenha decidido fazer um login individual, coloque o seu nome próprio. Se tiverem 

decidido por um login comum à equipa, coloque o nome da escola. 

4. Assim que tiver criada a sua conta, irá receber um e-mail no qual terá que confirmar o seu 

registo. 

5. Confirme o seu registo e envie um e-mail para platon.portugal@nuclio.pt com os dados do 

seu registo. 

Se for um registo comum para toda a equipa, refira no e-mail apenas o nome e o e-mail ao qual está 

associado. Caso tenham optado por um login individual para cada membro, forneça a lista completa 

de nomes e respetivos e-mails associados, informando também o nome da sua escola.  

 

Como trabalhar no seu e-portfolio 

O e-portfólio do PLATON visa ser um espaço de comunicação entre a equipa PLATON de cada escola 

e os coordenadores do projeto que a acompanham. É através deste portfolio que ficará um registo 

da implementação do projeto, assim como o feedback da equipa necessário ao refinamento e 

enriquecimento da metodologia criada no âmbito do projeto. No final do projeto, será criada uma 

compilação do trabalho dos professores PLATON dos diversos países parceiros, assim como da 

Equipa de coordenação do projeto, no formato de um “roadmap”. Nesta compilação gostaríamos 

de incluir os melhores momentos de cada escola, assim como os trabalhos inspiradores e as boas 

práticas que iremos recolher através dos portfólios. 

 

 

https://graasp.eu/signup
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Assim que aceder ao e-portfolio no PLATON na plataforma Graasp, este terá o seguinte aspeto: 

 

Na altura em que aceder à plataforma, cada quadrado no qual consta (school name) terá já o nome 

das diversas escolas associadas ao projeto. 

Deverá encontrar o quadrado correspondente ao nome da sua escola e clicar, aparecendo-lhe o 

seguinte cenário: 

 

Cada espaço (quadrado) destina-se a diferentes tópicos que poderá preencher no seu portfólio. Se 

clicar no botão [+] acima dos quadrados poderá criar os seus próprios espaços e ser criativo de forma 

totalmente livre e bem-vinda. 

Poderá também seguir a nossa sugestão (cuja vantagem prende-se na conformidade entre 

portfólios das diferentes escolas). Assim, sugerimos os seguintes espaços já criados: 

Conheça a equipa - Este espaço foi criado para cada membro da equipa se apresentar. Poderão 

adicionar fotografias, imagens, citações ou apenas frases. A sua criatividade é bem-vinda! 
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O que nos motiva - Este espaço serve para a equipa escrever o que os motiva no PLATON, o que o 

projeto significa para o seu trabalho e de que forma está a contribuir para o desenvolvimento ou 

para a identidade da vossa escola. 

O nosso trabalho - É aqui que poderão adicionar fotografias, digitalizações, textos, vídeos, qualquer 

registo do trabalho que têm estado a fazer ao longo da implementação do projeto na escola. Por 

favor identifique a data, a turma e o nome do professor responsável por cada entrada neste espaço, 

juntamente com uma ou duas frases que descrevam brevemente o seu conteúdo. 

A partilhar - Adicione aqui experiencias, vídeos, imagens, etc. relevantes para o seu trabalho e/ou 

para o projeto. Considere que professores que pertencem à comunidade PLATON quer a nível 

nacional ou a nível internacional, poderão visitar o seu portfólio à procura de inspiração e de boas 

práticas. Assim, aproveite este espaço para partilhar o que lhe parecer pertinente. 

Reações dos alunos - Partilhe aqui citações memoráveis, fotografias e outros registos que tenha 

guardado relativamente aos seus alunos, durante a implementação do projeto. Alternativamente, 

poderá criar um portfolio individual com cada aluno e adicioná-lo aqui no final do ano, seja na forma 

de imagens, digitalização, documentos, etc., ou poderá clicar no botão [+] abaixo e criar um espaço 

específico para os seus alunos. Caso o faça, cada aluno terá que criar uma conta nesta plataforma e 

terão que nos enviar um e-mail com os seus contactos para que lhes possamos dar acesso ao seu 

portfolio.  

Feedback da equipa - Escreva aqui quaisquer recomendações e sugestões em nome da equipa ou 

individualmente poderá ter relativamente à metodologia e aos recursos do projeto. A sua equipa é 

uma equipa piloto e como tal é a primeira a testar e a implementar o projeto. A vossa opinião é 

extremamente valiosa e muito importante para nos ajudar a refinar e melhorar o nosso trabalho. 

A recordar - Do vosso trabalho durante a implementação do projeto, o que se destacou? O que 

gostaria de ver na nossa compilação final do projeto? Escreva aqui as suas reflexões. 

 

Se por alguma razão se vir impedido de utilizar a plataforma ou tiver preferência em criar um 

portfólio noutro local ou formato (por ex. blog, PowerPoint ou word), poderá fazê-lo livremente, 

sendo que no final da implementação deverá fazer o upload desse portfólio para a plataforma 

Graasp ou enviá-lo para a coordenação do projeto através do e-mail: platon.portugal@nuclio.pt 

Lembre-se, contudo, que se assim o fizer, não irá usufruir do espaço colaborativo da comunidade 

PLATON, não podendo partilhar o seu trabalho com os seus colegas a nível nacional e internacional. 

 

Desejamos-lhe um ótimo trabalho, 

A equipa PLATON 
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