NEWSLETTER #4
SOCI@LL superando os desafios do COVID-19
Nos últimos meses, o mundo inteiro foi afetado pelas consequências da pandemia COVID-19. Muitas
atividades foram canceladas ou adiadas e os intervenientes centrais do nosso projeto – escolas e municípios
– encontram-se a lidar com mudanças muito desafiantes: escolas foram fechadas, professores/as e
diretores/as de escolas tiveram que realizar a maioria das suas atividades on-line, os/as alunos/as
descobriram novas formas de aprender e interagir com os seus colegas e professores/as, as autoridades locais
tiveram que concentrar esforços nos seus grupos mais vulneráveis e executar muitos de seus serviços à
distância ... entre muitas outras mudanças.
No âmbito do SOCI@LL, as atividades planeadas estão a ser ajustadas caso a caso: em Portugal, a escola
prosseguiu as atividades com os/as alunos/as, testando os recursos à distância; na Polónia, as atividades com
professores/as e alunos/as serão retomadas na escola, em setembro de 2020; em Itália, as duas escolas
prosseguirão com o teste já iniciado também em setembro; no Chipre, a escola está a explorar a possibilidade
de iniciar os testes com professores/as em junho, por via de reuniões à distância.
Uma coisa é certa: o projeto não parou e também nos estamos a reinventar! Entre em Contato para saber
mais acerca da forma como o SOCI@LL está a ajustar as suas atividades.

DESCUBRA E TESTE O SOCI@LL HUB
O Hub on-line, disponível em www.lab-social.eu com os recursos do SOCI@LL, está ser usado mais do que nunca! Os

três kits de ferramentas produzidos estão disponíveis em inglês, grego, italiano, polaco e português. Consistem:
− Kit de ferramentas para Diretores/as escolares: com Diretrizes para uma escola inclusiva, um Guia para
organizar as Semanas SOCI@LL e recursos suporte com atividades a serem implementadas com a
comunidade escolar.
− Kit de ferramentas para professores/as: com Diretrizes para salas de aula inclusivas, Guia para salas de
aula inclusivas e dossier dos/as professores/as.
− Kit de ferramentas para autoridades locais: metodologia passo a passo para criar laboratórios sociais,
onde os atores locais trabalham juntos para identificar desafios locais/ regionais ou nacionais,
relacionados com os temas da inclusão social e educação inclusiva, respondendo aos desafios por meio
de abordagens de co-design que geram soluções inovadoras.
Ao visitar www.lab-social.eu, poderá ter acesso aos materiais diretamente através da Biblioteca, ou pode
registar-se como professor/a, diretor/a de escola ou como stakeholder. Depois de se registar, poderá participar
nos cursos on-line disponíveis com os materiais dos kits de ferramentas, usar as ferramentas de auto-avaliação
on-line e (no caso de usar com os/as seus/suas alunos/as) registar o progresso e as perceções dos/as seus/suas
alunos/as no decorrer do uso dos materiais . Poderá também deixar uma mensagem no fórum e trocar opiniões
com outras pessoas acerca do uso dos materiais.

PRÓXIMAS ATIVIDADES
Nos próximos meses, pretendemos concluir o teste de materiais SOCI@LL para escolas e
Autoridades Locais, incluindo a organização de Semanas Sociais nas escolas e Laboratórios Sociais
com as comunidades locais. Há também uma série de eventos planeados para trocar experiências
e boas práticas sobre todo o processo de teste. O grande evento do projeto - Conferência Final está previsto ocorrer em Portugal até o final do ano. Estamos em permanente contato com os
nossos stakeholders para aferir a maneira mais favorável à implementação destas atividades.
Mantenha-se em contato, haverá muitas novidades!
Ainda não sabe ao certo o que é o SOCI@LL? Assista ao nosso vídeo ou entre em Contato para
saber mais.
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