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Todos os interessados em conhecer mais detalhes sobre os recursos e atividades podem preencher o formulário online para solicitar mais 

informações e/ou contacto pela equipa do projeto. Veja mais sobre a conferência final nos nossos canais online. 

 

UMA BREVE DESPEDIDA… MANTENDO O OLHAR NO HORIZONTE! 
 

O projeto Soci@ll terminou oficialmente em maio de 2021. Após mais de três anos de esforços conjuntos e colaboração entre parceiros de 

Portugal, Chipre, Polónia e Itália, o consórcio Soci@ll está orgulhoso e entusiasmado com o caminho percorrido. A abordagem proposta para 

os Whole School Social Labs multiplicou-se num conjunto de novas iniciativas, práticas inspiradoras, recursos para professores, diretores 

escolares e autoridades locais, um hub virtual online e uma série de eventos e atividades que envolveram as comunidades escolares (alunos, 

professores, outros funcionários, diretores escolares) e comunidades locais (autoridades locais, associações de jovens e outros profissionais e 

organizações relevantes). Estas atividades ocorreram em diferentes cenários de implementação e contextos de acordo com as realidades de 

cada país e comunidade. Visite o Hub online ou o website do projeto para aceder aos recursos e outros materiais do projeto. 
 

Os recursos produzidos pelo Soci@ll permanecerão disponíveis para o público e os parceiros do projeto estão a explorar (em múltiplos eventos) 
como manter o Soci@ll nos próximos anos. O potencial dos resultados do projeto foi comprovado através do sucesso das atividades 
implementadas nos países parceiros, e da capacidade de ajustar as atividades e dinâmicas do projeto à realidade do COVID19. 

 

Comunidade SOCI@LL - 4 países organizaram SOCI@LL Labs, Semanas SOCI@LL e atividades 

em sala de aula 

Nestes 3 anos, escolas e municípios tiveram oportunidade de promover a • Cidadania e inclusão nas 
salas de aula | • Semana Soci@ll nas escolas | • Soci@ll Labs nas comunidades locais. 
 

Nas salas de aula, o Kit de Ferramentas para Professores foi implementado abordando 3 temas 
principais com os alunos. No total, foram implementadas 12 atividades do Manual de Cidadania e 
Inclusão, envolvendo 30 profissionais e cerca de 500 alunos de Portugal, Itália, Polónia e Chipre.  
 

Nas escolas, a implementação do Kit de Ferramentas para Diretores Escolares permitiu o planeamento 
e divulgação da Semana SOCI@LL, reunindo um total de 34 educadores e cerca de 800 alunos que 
prepararam uma série de exposições, vídeos, danças, galerias de fotos, sessões de sensibilização, entre 
outras iniciativas. 
 

Organizações e profissionais da comunidade tiveram a oportunidade de trabalhar em conjunto nos 
Laboratórios Sociais, no âmbito do Kit de Ferramentas para Autoridades Locais. 5 laboratórios 
mobilizaram organizações juvenis, escolas, representantes dos Municípios, associações locais e outras 
organizações, envolvendo um total de 63 profissionais em 22 reuniões. 
 

Isto marca o final do projeto SOCI@LL, repleto de materiais, recursos e diretrizes que o ajudarão a 
mudar as metodologias educacionais para serem mais inclusivas e cooperativas.  Todos os materiais 

encontram-se disponíveis      aqui!   Vemo-nos em breve! 

CONFERÊNCIA FINAL SOCI@LL 
 

“Inclusão Social de Jovens em Contexto Educacional” foi o tema central da Conferência Final 
do projeto Soci@ll, realizada online no último dia 10 de maio. O evento contou com mais de 
70 participantes de vários países e incluiu uma palestra inspiradora sobre o tema da 
conferência, seguida de workshops nacionais onde parceiros de cada país do consórcio 
(Portugal, Chipre, Itália, Polónia) partilharam com participantes externos as suas 
experiências no âmbito do projeto. No final da conferência, o coordenador fez uma 
apresentação dos principais recursos disponíveis e atividades realizadas desde 2018. 
 

 

SOCI@LL has been approved under the EACEA/07/2017 call - Key Action 3: Support for policy reform (Social inclusion 

through education, training and youth). This project (592254-EPP-1-2017-1-PT- EPPKA3-IPI-SOC-IN) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

https://forms.gle/yEaE4f7Y69tMykLcA
https://www.facebook.com/wholeschoolsociallabs/?__cft__%5b0%5d=AZUV3Kv024rbSJopmh9qzsnQRZxdFAt7XTwsjzlNEdPfmllfeNdm_7dB4uLWTTQDQ3LJ1ABBo9KPslWQls63HON1bhxMv2oLEJGkdaVUCeJp6ngwwB3QxxmEq9d_UZay6OfmNp6kZTJFOKE5UOjW_-zDtgPo5dLsfwzLrrsNJLJY-SrNBh_G3rD_iemwrvDhCO4&__tn__=-UC%2CP-R
http://www.lab-social.eu/
http://wholeschoolsociallabs.eu/
http://wholeschoolsociallabs.eu/sucess-in-the-socill-project/
http://wholeschoolsociallabs.eu/sucess-in-the-socill-project/
http://wholeschoolsociallabs.eu/achievements/

