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INTRODUÇÃO

A EXPEDIÇÃO
A ambição do projeto SOCI@LL (Whole school 
social labs: innovative and participatory approaches 
for citizenship education and social inclusion) é 
gerar uma mudança na forma como as escolas e as 
comunidades cooperam para promover a inclusão 
social através de metodologias participativas e 
reforçadoras e soluções criativas e sustentáveis, 
criadas por, como e para os atores chave, seguindo 
a abordagem global da escola e utilizando 
laboratórios sociais.
A expedição SOCI@LL adota numa metodologia 
colaborativa estruturada em cinco passos. Cada 
um apresenta objetivos claros e resultados chave. 
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1
PASSOS OBJETIVOS CENTRAIS RESULTADOS-CHAVE

OS AVENTUREIROS

O projeto SOCI@LL e as suas atividades são promovidas por, com e para as escolas, suas comunidades, 
autoridades locais e outros stakeholders relevantes. O consórcio envolve 14 organizações (de 
Portugal, Itália, Chipre e Polónia) que estão organizadas em redes nacionais, assegurando que em 
cada país parceiro existe pelo menos uma escola, uma autoridade local (município) e um parceiro 
técnico-científico. Nesta parceria, os membros do consórcio representam os interesses, expetativas 
e necessidades dos utilizadores finais, garantindo (juntamente com a abordagem participativa que 
envolve potenciais utilizadores finais ao longo do projeto) que os recursos serão úteis, relevantes e 
sustentáveis.
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Criar as fundações Mapear o estado da arte e as neces-
sidades 
Proceder à análise comparativa e 
evidenciar boas práticas
Codesenvolver uma estratégia para 
acelerar mudanças relevantes

Estado da arte, boas práticas e estratégia 
SOCI@LL

Envolver os atores Estimular o compromisso e apro-
priação dos processos por parte dos 
beneficiários
Nutrir a aprendizagem conjunta, tro-
ca de experiências e cooperação

Parcerias abertas e metodologias colabora-
tivas

Gerar recursos educati-
vos inovadores 

Desenvolver e testar várias fer-
ramentas para professores e para 
gestores escolares

Conjunto de ferramentas direcionado a 
gestores escolares para a criação e manu-
tenção de sistemas inclusivos e sensíveis às 
questões culturais, dentro e fora da escola
Conjunto de ferramentas para professores 
com vista ao estímulo da inovação curricu-
lar e pedagógica e reforço da aprendizagem 
multicultural, dentro e fora da sala de aula

Criar documentos 
orientadores inovado-
res

Desenvolver e testar recursos orien-
tadores para autarquias 

Documentos orientadores para autarquias 
objetivando a criação, reforço e manu-
tenção de plataformas transversais para a 
inclusão social

Construir um laborató-
rio social virtual dinâ-
mico

Criar a plataforma virtual SOCI@LL Laboratório Social Virtual para colaboração 
intersectorial e oportunidades participadas 
de aprendizagem
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PRÁTICAS INSPIRADORAS PARA SISTEMAS IN-
CLUSIVOS DENTRO E EM REDOR DAS ESCOLAS

Este documento descreve um conjunto de práticas inspiradoras para a educação inclusiva dentro e 
em redor das escolas, fornecendo insights úteis sobre iniciativas atuais inovadoras e sustentáveis 
implementadas em diferentes contextos e explorando as realidades e práticas atuais no que se refere 
a desafios existentes e emergentes, bem como possíveis soluções para os ultrapassar. As lições 
aprendidas fundamentam a iniciativa SOCI@LL e dão o mote à estratégia que será desenhada com 
vista a alavancar e acelerar mudanças sistémicas em prol de ambientes educativos democráticos e 
inclusivos.
Os parceiros dos vários países seguiram um referencial comum que orientou a seleção e análise 
de 15 práticas diferentes, tendo sido realizadas entrevistas com os principais atores envolvidos 
nos exemplos inspiradores identificados. O conjunto de práticas de sucesso sistematizado neste 
documento organiza-se em torno de três tópicos centrais no âmbito dos quais se enquadram as 
três práticas descritas em cada um dos quatro países parceiros e as três práticas sinalizadas a nível 
europeu/internacional.

As práticas em questão são apresentadas sumariamente em seguida, agrupadas por tópico.

P R Á T I C A S  I N O V A D O R A S 
P A R A  S I S T E M A S 

I N C L U S I V O S  D E N T R O  E 
E M  R E D O R  D A S  E S C O L A S

I N T E R V E N Ç Õ E S 
C O M U N I T Á R I A S 

I N O V A D O R A S 
Q U E  P R O M O V E M 
A  C O L A B O R A Ç Ã O 
I N T E R S E T O R I A L , 

P R O M O V E N D O  U M A 
E D U C A Ç Ã O  I N C L U S I V A

I N O V A Ç Õ E S 
C U R R I C U L A R E S 

E  P E D A G Ó G I C A S 
P I O N E I R A S  Q U E 

P R O M O V E M  O 
D E S E N V O L V I M E N T O 
D E  C O M P E T Ê N C I A S 

M U LT I C U LT U R A I S  N O S 
P R O F E S S O R E S  E  A L U N O S

UTILIZADORES FINAIS BENEFÍCIOS ESPERADOS

A L U N O S

E S C O L A S

C O M U N I D A D E S

Vão aprender com currÍcula sensíveis às questões de 
género, complementados por abordagens inovadoras e 
holísticas

Vão reforçar as suas competências socioeducativas e 
interculturais, aplicando novos métodos para motivar 
TOD@S os alunos

Vão estabelecer e manter alianças transversais e fortalecer 
a cooperação entre as escolas e os atores chave da 
educação e inclusão  

E S C O L A S

E S C O L A S
Vão estabelecer e manter alianças transversais e fortalecer 
a cooperação entre as escolas e os atores chave da 
educação e inclusão  

P R O F E S S O R E S
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CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: Projeto europeu destinado a reduzir o abandono escolar precoce em jovens estudantes 
migrantes através de estratégias de prevenção e intervenção precoce baseadas em ações de tutoria lideradas 
pelos seus pares e com recurso a novas tecnologias (para apoiar processos de tomada de decisão e a avaliação, 
gestão e desenvolvimento de atividades ajustadas a contextos interculturais)
Enquadramento: Erasmus + (Período: 2016-2018) / Referência: 2016-1-ES01-KA201-025145
Público-alvo: Escolas secundárias, estudantes migrantes, professores
Parceiros: Universidade de Salamanca (coordenador do projeto) e cinco parceiros
Localização: Espanha, Irlanda, Itália, Chipre

CONTEXTO

IMPACTO

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

O referencial E-EVALINTO baseia-se num quadro teórico e metodológico para mentoria entre pares 
e para avaliação da situação das escolas em relação à interculturalidade. A operacionalização da 
abordagem envolveu a identificação de pares em risco e de pares com potencial para atuar como 
mentores. Os processos de tutorial foram então realizados, com orientação e sob a supervisão dos 
professores. No final da implementação, professores e alunos refletiram sobre as atividades de 
mentoria intercultural conduzidas em ambiente escolar e forneceram feedback positivo. O principal 
desafio identificado pelos participantes prendeu-se com restrições de tempo. Os professores sentiram 
necessidade de adaptar as atividades, ajustando-as às exigências de um calendário escolar reduzido 
para cumprimento dos programas curriculares obrigatórios.

Vários professores, gestores escolares e outros atores relevantes de instituições educativas tiveram 
acesso e utilizaram os recursos formativos criados no âmbito do projeto E-EVALINTO. Ao mesmo 
tempo, foram promovidas ações para sensibilização para decisores políticos, que poderão assumir um 
papel fundamental quer na promoção desta abordagem à redução do abandono escolar dos jovens 
migrantes que frequentam o ensino secundário, quer no reconhecimento e afirmação da importância 
da interculturalidade como parte integrante da educação para uma cidadania europeia ativa.
Os professores tiveram oportunidade de reforçar os seus conhecimentos sobre processos de 
mentoria e interculturalidade e fortalecer as suas competências de comunicação no sentido de um 
diálogo aberto com os alunos. Os alunos, por sua vez, tiveram oportunidade de participar ativamente 
em processos de mentoria entre pares e reforçar as suas competências através de uma abordagem 
inovadora.

O projeto oferece uma abordagem personalizada para o desenvolvimento de competências 
interculturais através de processos mentoria entre pares, permitindo um maior alinhamento entre 
os processos promovidos e as necessidades e exigências especiais de cada aluno. Adicionalmente, 
o projeto recorre a novas tecnologias como instrumentos facilitadores de processos de tomada de 
decisão.

E-EVALINTO: Ambiente de avaliação para fomentar ferramentas e práticas 
de mentoria intercultural na escola
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SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE

https://evalinto.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

projects/eplus-project-details/#project/2016-1-ES01-
KA201-025145 

O programa de formação foi concebido de forma a ser replicado em diferentes contextos, 
correspondendo a um recurso aberto e facilmente acessível a professores de toda a Europa 
(encontrando-se disponível em cinco idiomas). Está disponível, na página online do projeto, um 
programa para formação de professores sobre mentoria intercultural e um mual para professores e 
alunos sobre atividades sobre a mesma temática. Estes recursos foram testados e os resultados foram 
positivos, podendo ser reutilizados por outros atores e em diferentes contextos. 

Campos de Verão para a Inclusão e Combate à Agitação Social
CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: Projeto que visa a promoção de atividades para reforço das relações entre alunos e entre 
estes e professores, facilitando o acesso a oportunidades educativas e culturais aos alunos mais desfavorecidos 
e aumentando assim sua inclusão no ambiente escolar.
Enquadramento: Financiado pelo Ministério da Educação; Período: junho de 2018
Público-alvo: Alunos de escolas primárias e secundárias até aos 14 anos (prioridade a estudantes estrangeiros) 
Parceiros: Istituto Comprensivo Statale Masaccio, Ministério da Educaçãon
Localização: Itália

CONTEXTO
O projeto em questão ofereceu aos alunos de meios económicos desfavorecidos a oportunidade de 
participarem em cursos e atividades culturais a que normalmente não têm acesso. O programa criou 
um ambiente de aprendizagem informal, onde os professores atuaram como facilitadores de oito cursos 
em diferentes temáticas incluindo atividade física e desporto, matemática aplicada, novas tecnologias, 
oficinas de teatro, atividades ao ar livre, fotografia artística (oficina de fotografia, produção de vídeos) e 
música (atividades instrumentais e orquestrais). Os alunos, incluindo jovens com deficiência, participaram 
das atividades, interagiram com os seus pares e melhoraram suas relações com os professores.

IMPACTO
O projeto proporcionou aos alunos a oportunidade de aceder pela primeira vez as diferentes atividades 
e serviços, melhorando o seu processo de aprendizagem e enriquecendo seus conhecimentos e 
competências. Atendendo às características do contexto em questão (caracterizado por um número 
significativo de alunos com situações socioeconómicas desfavoráveis), o projeto representa uma mais 
valia e contribui para a promoção da inclusão. A experiência foi muito positiva tanto para os alunos 
quanto para suas famílias, tendo sido criadas oportunidades de participarem ativamente nos processos 
e aprendizagem num ambiente informal e inclusivo. No final dos cursos, os alunos produziram diferentes 
materiais, incluindo i, vídeo e um livro com fotos tiradas durante as semanas de trabalho do projeto.

Mais informação
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FATORES INOVADORES/DE SUCESSO
As soluções gratuitas oferecidas pelas organizações públicas locais, como campos de verão gratuitos, 
são claramente insuficientes. O facto de as atividades existentes não serem gratuitas limita a 
oportunidade de participação por parte de alunos com condições socioeconómicas desfavoráveis. O 
projeto criou esta oportunidade. 

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE
O projeto será implementado novamente em 2019 por um período de tês semanas, com o apoio de 
fundos públicos. A sustentabilidade da iniciativa depende deste apoio. 

http://www.icmasaccio.gov.it/wordpress/

Mais informação

INCLUDED (Włączeni 2.0)
CAIXA SÍNTESE

Descrição breve: Projeto para incentivar as instituições que trabalham com jovens a serem mais inclusivas 
e envolver os jovens nos processos de cocriação. Através do projeto, várias escolas foram encorajadas a 
implementar diferentes formatos de cooperação entre jovens.
Enquadramento: Orçamento participativo para cidades polacas (Período: dezembro de 2017 - dezembro de 
2018)Público-alvo: Escolas primárias e secundárias, instituições interessadas em envolver os jovens nos seus 
programas e atividades 
Parceiros: School with Class Foundation e mais dez parceiros
Localização: Polónia

CONTEXTO
Ao longo de um ano, a organização School and Class Foundation implementou a prática INCLUDED 
envolvendo dez instituições diferentes que voluntariamente participaram do programa. A abordagem 
adotada foi abrangente incluindo um seminário de abertura (com o intuito de sensibilizar e capacitar os 
profissionais das instituições que trabalham com jovens para novas formas de cooperação) e diferentes 
oficinas para avaliar as necessidades (com base em metodologias de planeamento design thinking e 
promovidas entre jovens e seus representantes e os profissionais que trabalham com jovens). A estas 
atividades segue-se a seleção e implementação de um de quatro percursos escolhido pelos participantes 
(orçamento participativo para iniciantes, organização de um dia na instituição liderado por jovens, abrir o 
acesso do site institucional e dos canais sociais aos jovens ou envolver os jovens na cocriação do projeto 
e da oferta educativa da instituição). Foram ainda realizadas oficinas com especialistas e coaching e 
mentoria individual para apoiar a implementação do projeto. 
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IMPACTO
O projeto foi implementado a nível local. No final, foi avaliado por jovens e instituições, tendo ambos 
elogiado a metodologia, implementação e resultados. Os jovens aprenderam e ganharam mais poder 
participativo sobre as instituições da sua comunidade local e envolveram-se nos processos, e as 
instituições e seus profissionais adquiriram novas competências para trabalhar com os jovens. Esta 
prática pode ser útil para promover o envolvimento dos jovens na comunidade.

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO
Alguns dos fatores de sucesso que contribuem para a implementação eficaz da prática incluem o 
envolvimento de gestores (informados e comprometidos com os objetivos do projeto), a provisão 
de mentoria e a flexibilidade oferecida para a identificação de áreas de influência alternativas (nem 
todas as instituições são igualmente abertas a envolver os jovens na tomada de decisão em todos os 
processos, por isso é da maior importância estabelecer limites desde o início).

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE
O projeto pode ser replicado. O envolvimento das instituições participantes deve ser desejado e os 
mentores devem ser incluídos nem todo processo. A abordagem pode ser modificada e desenvolvida, 
oferecendo mais opções e alternativas aos participantes. Algumas das instituições envolvidas no 
projeto deram, por iniciativa própria, continuidade ao projeto, o que demonstra o potencial de 
sustentabilidade.

https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/wlaczeni/
 

Mais informação

REEI: Rede de Escolas para a Educação Intercultural

CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: Rede de estabelecimentos de ensino público, privado e cooperativo, que visa promover 
a partilha de práticas sobre educação intercultural e a integração e sucesso educativo de todas as crianças 
e jovens estudantes, reforçando o respeito pela diferença e pela diversidade e a criação e manutenção de 
relações positivas de interação e aproximação entre alunos e outros membros da comunidade educativa de 
diferentes culturas
Enquadramento: Iniciativa conjunta do Alto Comissariado para as Migrações, do Ministério da Educação e da 
Fundação Aga Khan Portugal
Público-alvo: Alunos do ensino primário e secundário (6-16 anos) provenientes de meios desfavorecidos e 
áreas rurais
Parceiros: A rede reúne 23 membros (incluindo agrupamentos de escolas) envolvendo cerca de 120 escolas 
Localização: Portugal
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CONTEXTO
Os membros da rede manifestaram interesse em participar no programa-piloto após um processo de 
consulta e da participação em eventos regionais direcionados às escolas anteriormente envolvidas nas 
diferentes edições do Selo da Escola Intercultural (Selo da Escola Intercultural), promovido pelo Alto 
Comissariado para as Migrações desde 2012. Em 2017, a rede organizou quatro eventos regionais, 
envolvendo mais de 50 professores, funcionários e gestores escolares. Em 2018, a REEI já havia 
realizado oito encontros com o objetivo de promover a partilha de experiências e práticas. Algumas 
dessas reuniões também foram dedicadas a atividades de monitorização e avaliação, permitindo que 
os promotores e membros da rede acompanhem as realizações e identifiquem áreas potenciais de 
melhoria.

IMPACTO
Existem alguns impactos já percetíveis, por exemplo, os projetos educativos das escolas da rede incluem 
agora a dimensão da interculturalidade, há um crescente número de práticas relacionadas esta temática 
e observam-se algumas mudanças positivas na estrutura organizacional das escolas.

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

A rede estrutura-se em torno de três pilares de ação: cultura organizacional (governação, comunicação 
e serviços), currículos (práticas que promovem a diversidade, recursos alinhados e promotores da 
diversidade, assumindo-a como plataforma de aprendizagem) e comunidade (participação da família 
em atividades escolares e reconhecimento da comunidade como recurso fundamental para a escola 
e vice-versa). Todos os pilares incluem atividades destinadas à comunidade educativa (e, em especial, 
os alunos) e que visam alavancar, de uma forma participativa, novos modelos de organização da 
escola e das relações com os atores-chave (gestores escolares, professores, funcionários, alunos 
e toda a comunidade educativa) em torno da diversidade e da interculturalidade. Esta é uma das 
características inovadoras deste programa piloto.

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE
A REEI é promovida por duas organizações governamentais que podem desempenhar um papel 
relevante no que diz respeito à sustentabilidade da prática, mas mais importante é o papel que se 
espera ser desempenhado pelos membros que a constituem, uma vez que a rede é construída sob 
relações entre pares. Espera-se assim que a manutenção das relações seja um processo natural que 
conduza à sustentabilidade, resultando da autonomia das ações entre os membros, incentivada e 
promovida pela rede. A plataforma digital criada para apoiar as ações colaborativas de capacitação 
entre os pares contribui também para a sustentabilidade dos processos.

http://www.dge.mec.pt/rede-de-escolas-para-
educacao-intercultural http://www.dge.mec.pt/selo-escola-intercultural

Mais informação
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NEMESIS – Novo Modelo Educativo Promotor de Competências de Inovação Social

CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: Projeto para criar e testar um modelo educativo para promover a filosofia da inovação 
social junto de alunos do ensino primário e secundário. Através do projeto serão criados materiais e recursos 
para apoiar os educadores a incorporarem princípios de inovação social nas suas práticas pedagógicas, através 
de uma abordagem participativa que envolve especialistas em educação e inovação social, empreendedores 
sociais e comunidade escolar. O modelo educativo NEMESIS para a inovação social prevê também a criação de 
um referencial pedagógico.
Enquadramento: Projeto Horizonte 2020 (Período: outubro 2018 – janeiro 2021); Contrato Nº 770348
Público-alvo: Escolas primárias e secundárias, comunidade escolar (alunos, professores, pais e outros atores 
relevantes), inovadores sociais
Parceiros: IInnovation in Learning Institute. Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg (coordenador 
do projeto) e 13 organizações parceiras
Localização: Alemanha, Grécia, Reino Unido, Espanha, Holanda, Portugal, França

CONTEXTO
O projeto NEMESIS visa capacitar os alunos para que possam tornar-se agentes de mudança do futuro. 
A iniciativa tem dois objetivos centrais: por um lado, desenhar um modelo teórico educativo para apoiar 
os professores no desenvolvimento de recursos e materiais para encorajar os seus alunos a tornarem-se 
socialmente mais conscientes e inovadores, por outro lado, criar uma comunidade europeia de inovadores 
sociais motivados e disponíveis para interagirem e colaborarem com os alunos. As atividades do projeto, 
implementadas através de laboratórios de cocriação e baseadas em técnicas de design participativo, são 
promovidas por professores com o apoio dos parceiros do consórcio e envolvem alunos, pais, educadores 
e profissionais da inovação social. A metodologia do projeto reflete-se em cinco blocos de atividades, 
nomeadamente: 1) o desenvolvimento de uma estrutura para o ensino de competências de inovação 
social, combinando pedagogias e modelos de aprendizagem inovadores, a filosofia da tecnologia aberta 
e as relações e processos participativos; 2) o desenho de uma metodologia que envolve estudantes, 
professores, pais, educadores e inovadores sociais em processos colaborativos de cocriação de projetos 
e recursos educativos para resolver desafios reais da comunidade e de sustentabilidade; 3) a criação 
de uma comunidade europeia de inovadores sociais motivados e disponíveis para envolver os alunos, 
construindo pontes entre as comunidades da educação e da inovação; 4) o desenvolvimento de uma 
plataforma de aprendizagem aberta com recursos úteis para educadores interessados em testar/adotar 
o modelo; e 5) a provisão de recursos úteis e sugestões para eliminar ou reduzir barreiras organizacionais 
e facilitar a adoção do modelo.

IMPACTO
Os resultados esperados incluem o envolvimento de pelo menos 200 inovadores sociais, a produção de 
cerca de 50 recursos educativos para professores e educadores e o desenvolvimento de 130 projetos 
por estudantes. Espera-se que os projetos sejam implementados em sete escolas no primeiro piloto e 
mais vinte no segundo, envolvendo diretamente 400 alunos e 100 professores, e indiretamente mais de 
5000 alunos e 2000 professores.
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FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

As características inovadoras estão incorporadas na dimensão social destacada no projeto (refletida 
no desenho de soluções inovadoras e criativas para os desafios da comunidade e sustentabilidade 
através de uma abordagem de aprendizagem baseada em projetos), bem como nos processos 
colaborativos e de cocriação (refletidos nos laboratórios de cocriação do NEMESIS, no âmbito dos 
quais o conhecimento e as soluções emergem como resultado das interações entre os participantes 
em vez de ser definido isoladamente por especialistas). O modelo valoriza tanto as competências e 
capacidades dos alunos, dos professores e dos empreendedores como os processos de colaboração 
frutífera entre os mesmos.

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE
Existem vários elementos de sustentabilidade no projeto, nomeadamente a participação de uma 
Rede Europeia que representa escolas, a utilização de uma plataforma de aprendizagem aberta para 
fornecer recursos a educadores interessados em aplicar o modelo e o fornecimento de recomendações 
políticas relativas à inovação social na área educação, dirigidas a decisores políticos da EU a diferentes 
níveis territoriais e oferecendo uma visão detalhada sobre como implementar a abordagem NEMESIS 
num contexto mais amplo.

https://nemesis-edu.eu/

Mais informação



PRÁTICAS INSPIRADORAS

INTERVENÇÕES 
COMUNITÁRIAS 

INOVADORAS  
QUE PROMOVEM A COLABORAÇÃO 

INTERSETORIAL, PROMOVENDO UMA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA



PRÁTICAS INSPIRADORAS

iDecide: Ferramentas para Políticas Inclusivas na Tomada de Decisão

CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: Project aimed to support policymakers, school leaders and educators on how to develop 
inclusive policies and practices in their schools, in particular to develop an innovative toolkit and induction 
course to support evidence-based policymaking that can lead to the reduction of disparities in learning 
outcomes and marginalisation, by supporting school leaders, school staff, and policymakers to engage in shared 
and inclusive decision making. Implementing the toolkit and collecting rich data has aimed to facilitate the 
understanding of the complexities of how decisions at school level influence marginalized groups and develop 
concrete recommendations for policy and practice on how to engage in shared decision making, giving voice to 
all stakeholders
Enquadramento: Erasmus+ (Period: 2016-2018). 562184-EPP-1-2015-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD
Público-alvo: School leaders, school staff, high-level policymakers, inspectors, education authority officials and 
other stakeholders, teachers, students and parents
Parceiros: Ministry of Education and Culture of Cyprus and six more partners
Localização: Cyprus, Greece, Portugal, Ireland, Romania

CONTEXTO

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE

Projeto europeu que tem por objetivo desenvolver políticas e práticas inclusivas nas escolas, apoiadas 
por um kit de ferramentas inovador e um curso de introdução à formulação de políticas baseadas 
em evidências para a redução da marginalização e das disparidades nos resultados educativos. Estes 
recursos visam apoiar os educadores, gestores escolares os decisores políticos a participar em tomada de 
decisões partilhadas e inclusivas. O kit de ferramentas constitui um recurso intuitivo e de fácil utilização, 
incluindo materiais para a apoiar tomada de decisões em contexto escolar. Incluí resumos dos resultados 
da pesquisa, listas de verificação, fluxogramas de tomada de decisões, sugestões práticas, ferramentas 
e aplicações Web para dispositivos móveis, e vários detalhes sobre como promover e participar em 
tomada de decisões inclusivas em contexto escolar a nível político. O kit vai ser implementado durante 
um ano em escolas de todos os países parceiros, o que permitirá a recolha de dados essenciais à avaliação 
da eficácia da abordagem e recursos. Com base nos resultados da operacionalização, serão fornecidas 
recomendações de políticas baseadas em evidências.

O projeto disponibiliza os recursos online e gratuitamente, facilitando a sua futura utilização pelos 
públicos-alvo e apoiando a sensibilização e formação de atores chave, os quais têm ainda acesso a uma 
rede de suporte criada a nível nacional e Europeu. Adicionalmente, os educadores, gestores escolares e 
decisores políticos envolvidos no projeto demonstraram vontade e interesse em incorporar os resultados 
do projeto no seu trabalho. 

IMPACTO
Os alunos melhoraram sua participação nas atividades da escola e da sala de aula, bem como seus 
resultados académicos. Além disso, o projeto reforçou as competências de tomada de decisão (a nível 
político e prático) das partes interessadas. Os recursos desenvolvidos oferecem aos decisores políticos 
a oportunidade de conhecerem e experimentarem múltiplas perspetivas sobre questões complexas e 
sobre o efeito que a tomada de decisões pode gerar nos grupos minoritários ou desfavorecidos. Os 
parceiros estão ainda a recolher dados da implementação, mas até ao momento os resultados parecem 
promissores e indutores de satisfação nas partes envolvidas. 



PRÁTICAS INSPIRADORAS

https://www.idecide-project.eu/index.php/en/ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

projects/eplus-project-details/#project/562184-EPP-1-
2015-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD

Mais informação

Educação Afetiva e Relacional nas Escolas

CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: Prática implementada a nível local que visa promover uma educação afetiva nas escolas 
através de um currículo e métodos de aprendizagem informais
Enquadramento: Implementado durante os últimos 20 anos na escola
Público-alvo: Escolas primárias e secundárias, alunos dos 6 aos 13 anos de idade, professores
Parceiros: Scuola-Città Pestalozzi
Localização: Itália

CONTEXTO

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

Garantir a promoção de valores democráticos para que os alunos se tornem cidadãos europeus ativos 
e conscientes é um desafio permanentemente colocado às escolas. Na Scuola-Città Pestalozzi, os 
professores decidiram, há mais de duas décadas, desenvolver uma estrutura (currículo e ferramentas) 
para uma educação afetiva e relacional com base no pressuposto de que o conhecimento é apoiado por 
relacionamentos e que processos de aprendizagem bem sucedidos estão amplamente dependentes bons 
relacionamentos. A educação afetiva e relacional na escola é implementada através de “laboratórios” onde 
os alunos são os protagonistas (podem gerenciar seu tempo sozinhos) e os professor são facilitadores 
de processos, mas não são agentes centrais. São ainda organizadas oficinas mistas, no âmbito das quais 
os alunos mais velhos fazem tutoria aos mais jovens. O projeto tem disponível um site e vários artigos 
e documentários sobre como os alunos interagem entre si.

Esta abordagem inovadora aos currículos escolares tradicionais permite aos alunos aprender de uma 
forma diferente, contribuidno para que se sintam e ajam como parte integrante da comunidade e projeto 
educativo. Um dos fatores de sucesso mais importantes prende-se com o facto do projeto conseguir 
pôr em prática uma abordagem inovadora incorporando-a eficaz e complementarmente ao currículo 
tradicional. 

IMPACTO
A abordagem levou ao aumento do número de matrículos na escola e redução das taxas de abandono, 
bem como ao reconhecimento do ambiente inclusivo e acolhedor da escola para todos os alunos 
(incluindo aqueles que encontram dificuldades em sua experiência de aprendizagem), que lhes permite 
expressar os seus pensamentos e sentimentos sem serem julgados. Esta oportunidade leva-os a cuidar 
uns dos outros, a gerir criticamente os problemas a enfrentar desafios diários com mais confiança.
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SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE
O projeto pode ser implementado em qualquer contexto e em qualquer escola, dependendo do 
compromisso e disponibilidade dos professores para diversificiar e inovar os seus métodos pedagógicos. 
O apoio dos gestores escolares é também fundamental para que seja possível introduzir a abordagem 
de uma forma holística no ambiente escolar.

https://www.scuolacittapestalozzi.it/didattica/educazione-affettiva/

Mais informação

Pacote de Boas-Vindas - POWITALNIK

CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: “Powitalnik” faz parte do projeto “Integração-Ação” desenvolvido com o objetivo de preparar 
a chegada e integração de um novo grupo de refugiados à Polónia. As atividades desenvolvidas no âmbito 
da escola passaram pela organização de conferências, formação de professores, produção de uma publicação 
sobre a Síria e Eritreia e realização de reuniões com membros da sociedade de acolhimento
Enquadramento: EEA Grants (Programa Cidadãos Ativos) (Período: 2016 - ) 
Público-alvo: Crianças refugiadas na Polónia; professores e educadores 
Parceiros: Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej, Fundacja Sam Dżub Ling oraz Stowarzyszenie Kobiet Łaziszczanki
Localização: Polónia

CONTEXTO
Esperava-se a chegada de um grupo de refugiados à Polónia como parte dos acordos da UE. Os centros 
de refugiados polacos não tinham materiais para se prepararem para trabalhar com crianças oriundas 
da Síria e Eritreia e daí surgiu a necessidade desenvolver uma estratégia e recursos para facilitar o 
acolhimento e integração das crianças refugiadas. “Powitalnik” foi o resultado deste processo e traduz 
a intenção de criar uma publicação combinada em polaco e árabe visando os futuros refugiados e a 
sociedade acolhedora. A publicação destinava-se a crianças refugiadas com idades entre os 5 e os 
10 anos, provenientes da Síria e Eritreia e acolhidas e integradas na Polónia com as suas famílias ao 
abrigo de programas de cooperação internacional. A intenção subjacente à publicação foi fornecer 
informações relevantes para facilitar o processo de integração das crianças e suas famílias. O conteúdo 
do livro dirigiu-se às crianças, tratando-as como pessoas dignas, com direito a conhecerem e sentirem 
segurança face ao seu futuro, tal como os adultos.
A protagonista do livro é uma menina chamada Hania, que apresenta as crianças à sua realidade, fala 
sobre a Polónia, a escola, a família e como estar seguro. Ela explica ao leitor quais são as palavras mais 
importantes, ensina e conta em Polaco, com tradução para árabe, ajudando as crianças refugiadas a 
familiarizarem-se com o novo país e língua. Crianças que falam árabe, professores e educadores que 
tiveram acesso ao livro deram feedback positivo sobre o mesmo.
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IMPACTO

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

A publicação alcançou um impacto diferente do inicialmente esperado. Não contribui diretamente para 
facilitar o acolhimento e integração das crianças refugiadas uma vez que, em última instância, o processo 
de mobilidade não ocorreu (tendo este sido o maior desafio para o projeto). No entanto, as atividades 
do projeto e o livro em particular tiveram um impacto significativo na aprendizagem e compreensão 
sobre o processo de acolhimento e integração. Representa um exemplo metodológico substantivo de 
como as sociedades devem estar preparados para receber refugiados.

É fácil replica a produção de uma publicação, podendo a mesma ser criada adaptada a vários contextos.

A inovação desta abordagem consiste em ter dois grupos-alvo: a sociedade de acolhimento e as crianças 
refugiadas, reconhecendo assim e trabalhando para que ambas as partes necessitem de ferramentas e 
práticas para facilitar a integração dos refugiados no país de acolhimento. 

http://dlaziemi.org/pl/akcja-integracja/

Mais informação

Escolas Amigas dos Direitos Humanos

CAIXA SÍNTESE

Descrição breve: Projeto desenvolvido no âmbito do Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos, 
implementado em 19 países e destinado a capacitar a comunidade educativa e a encorajar a participação ativa 
de todos os seus membros no desenvolvimento e inclusão dos princípios dos direitos humanos dentro da escola 
(e não apenas em uma aula ou currículo específico)
Enquadramento: Lançado em dezembro de 2004 pelas Nações Unidas e em Portugal conta com cinco anos de 
implementação  
Público-alvo: Comunidade escolar, incluindo alunos, professores, funcionários da escola e gestores escolares, 
pais/cuidadores e comunidade local
Parceiros: Amnistia Internacional Portugal, escolas e organizações da comunidade local 
Localização: Portugal (19 países em todo o mundo)
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CONTEXTO

IMPACTO

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

A Escola Amiga dos Direitos Humanos é dirigida a toda a comunidade escolar, incluindo estudantes, 
professores, funcionários da escola e gestores escolares, pais/cuidadores e à comunidade local. Há 
quatro áreas predefinidas de intervenção para as escolas, nas quais os atores-chave se comprometem 
intervir: governança, relacionamentos dentro da comunidade escolar, currículo e ambiente e espaço 
escolar. Os Direitos Humanos são uma parte relevante destas quatro áreas e a comunidade escolar 
é encorajada a reconhecer sua importância através de atividades nas diferentes áreas (por exemplo, 
integração no currículo através do desenvolvimento de atividades extracurriculares nestes temas e ações 
que reflitam no ambiente e espaço escolar o compromisso com os Direitos Humanos). Anualmente, na 
fase de arranque, a Amnistia Internacional apresenta os tópicos (que traduzem preocupações comuns 
para aquele ano de atividades). As escolas têm então autonomia para decidir sobre os tópicos que irão 
focar e desenvolver, com base nas suas necessidades e realidades. Durante a implementação do projeto, 
os participantes (em especial os alunos) têm oportunidade de (re)conhecer a importância dos Direitos 
Humanos e aprender sobre deveres e direitos na sociedade; desenvolvem novas competências, como 
liderança, e são incentivados a lutar pelo que acreditam, através de discussões e debates construtivos, 
com o objetivo de influenciar a comunidade a nível local e global. Os professores desempenham um 
papel fundamental neste processo: recebem formação em vários tópicos e são incentivados a partilhar 
as suas aprendizagens com os alunos. Toda a abordagem é inclusiva e visa a participação em temas 
relacionados aos Direitos Humanos, por meio de discussões, teatros, role playing e criação de clubes, 
entre outros (sendo que cada escola pode desenvolver ações que melhor se adequem ao meio ambiente 
e aos alunos) e a promoção da integração de alunos de origens desfavorecidas.

Existem vários exemplos do impacto das ações promovidas, muitos dos quais relacionados com 
o fenómeno do bullying e com processos colaborativos desenvolvidos entre grupos de trabalho 
heterogéneos. Em algumas escolas foram criados novos procedimentos para prevenir e intervir em 
situações de bullying e desenvolvido um código de conduta que estabelece normas para o relacionamento 
entre todos atores relevantes da comunidade escolar. 

O projeto está integrado num programa global e internacional e sua continuação no tempo atesta 
seu potencial sustentável. O interesse revelado pelos participantes, a disponibilidade dos materiais e 
sua utilização pelas escolas envolvidas no projeto e as ações de aprendizagem entre pares que são 
promovidas pelos alunos (atuando como multiplicadores junto de alunos mais jovens) são aspetos que 
também refletem este potencial.

O projeto centra-se na promoção da participação dos jovens através do reforço do seu conhecimento 
e competências para participar na tomada de decisões. As atividades promovidas visam ainda apoiar 
a inovação nas metodologias e práticas de ensino, através do recurso a abordagens participativas nas 
salas de aula e na escola (numa perspetiva global), que estimulem o envolvimento e capacitação dos 
alunos.

https://www.amnistia.pt/eadh-pagina/ 

More information
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DOIT – Competências Empreendedoras para Jovens Inovadores Sociais num 
Mundo Digital Aberto

CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: Novo Programa de Educação em Inovação e Empreendedorismo Social desenvolvido 
para alunos e educadores com o objetivo de promover a utilização de tecnologias digitais de forma ampla 
em ambientes abertos, reforçar nas crianças e jovens competências de empreendedorismo social que lhes 
permitiam tornar-se cidadãos proativos com capacidade e confiança para gerar um impacto social positivo 
através de inovações sustentáveis e criar ambientes de aprendizagem inclusivos que sirvam de base para 
aumentar as oportunidades de emprego no futuro
Enquadramento: Horizonte 2020 da UE (período: 2017-2020). Nº: 770063
Público-alvo: PAlunos do ensino primário e secundário (6-16 anos) provenientes de meios desfavorecidos e 
áreas rurais, professores, pais, organizações makerspaces, organizações empresariais, decisores políticos
Parceiros: Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. (coordenador do projeto) e mais dez parceiros
Localização: Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Holanda, Sérvia, Eslovénia, Espanha

CONTEXTO

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

O projeto DOIT visa criar um ambiente de capacitação para os jovens, promovendo – desde de tenra 
idade - uma educação inovadora para o empreendedorismo social, cultivando atitudes e competências 
através do conhecimento e experiência adquirida através da fabricação digital e do movimento maker 
(caixa de ferramentas e plataforma DOIT, bem como materiais para educadores e facilitadores), 
colmatando as lacunas existentes entre espaços de educação, formação e trabalho, formação de 
professores e educação para o empreendedorismo, escolas e redes de empreendedores, e contribuindo 
para a criação de cultura digital de inovação social, emprego jovem e novos mercados a longo prazo. 
O projeto assenta numa abordagem colaborativa e inclusiva, promovendo processos de aprendizagem 
para jovens e adultos em simultâneo, mantendo o foco na inovação social, cocriação e participação. 

O projeto DOIT visa tornar mais prática eficaz a educação inicial para o empreendedorismo jovem. Esta 
iniciativa combina conceitos existentes e visa fomentar a educação para o empreendedorismo desde 
cedo, a inovação social e a educação maker, numa abordagem holística e inovadora para a educação 
formal. Um dos aspetos distintivos do projeto é o facto de colocar os alunos no centro da abordagem, 
envolvendo-os na implementação do projeto através da participação em workshops, reuniões e 
conferências. Através dos recursos e atividades do projeto, os alunos podem explorar o seu potencial 
e tornarem-se inovadores sociais desde cedo. Ao mesmo tempo, a nível operacional, as ações piloto 
são ajustadas aos contextos/regiões de implementação e às necessidades de aprendizagem dos alunos, 
encontrando-se sustentadas em redes de colaboração com instituições locais.

IMPACTO
O impacto não pode ser avaliado nesta fase uma vez que os resultados estão ainda a ser recolhidos e 
analisados, mas a abordagem inovadora adotada pelo projeto favorece o desenvolvimento de soluções 
não existentes nos currículos e contextos de aprendizagem formais, permitindo uma abordagem mais 
flexível e colaborativa.
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SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE
A abordagem DOIT pode ser replicada em diferentes sistemas de educação (formais ou não formais), 
potenciando-se aprendizagens no âmbito da inovação social através de atividades em makerspaces 
nas quais os alunos são livres de participar (estes espaços são espaços de eleição para, em estreita 
colaboração com instituições educativas, favorecer aprendizagens abertas e abordagens flexíveis). O 
conceito e metodologia do projeto dão seguimento ao trabalho que tem vindo a ser feito pelas escolas 
no sentido de envolver instituições locais e colaborarem para metas e objetivos comuns.

https://www.doit-europe.net/

Mais informação
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INOVAÇÕES 
CURRICULARES 

E PEDAGÓGICAS 
PIONEIRAS   

QUE PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS MULTICULTURAIS NOS 

PROFESSORES E ALUNOS
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GEIA CHARA – Programa de Língua Grega para Menores de Países Terceiros

CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: O projeto destinava-se a apoiar o processo de integração de nacionais de países terceiros 
(NPT) na sociedade cipriota, proporcionando-lhes a oportunidade de aprender a língua grega e reforçando as 
suas capacidades de inclusão social. O desenho do programa visa, especificamente, responder às necessidades e 
expectativas de alunos TCN, facilitando a aquisição de conhecimentos básicos do idioma através da participação 
em aulas de segunda língua
Enquadramento: Financiado pelo Fundo de Asilo, Migração e Integração (90%) e República de Chipre (10%) 
(Período: 2016-2018)
Público-alvo: Menores nacionais de países terceiros
Parceiros: Cyprus Pedagogical Institute, CARDET, INNOVADE
Localização: Chipre

CONTEXTO

IMPACTO

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

A filosofia subjacente ao desenvolvimento dos recursos “GEIA CHARA” tem por base a ideia comumente 
aceite pela comunidade científica de que os alunos enfrentam dificuldades em expressar-se, em contexto 
escolar, quando lhes é solicitado que recorram a uma linguagem mais académica. Estas dificuldades são 
mais atenuadas em recém-chegados à realidade escolar cipriota. O papel do professor é fundamental 
a este nível. Por esta razão, foi atribuído um foco especial ao apoio contínuo aos professores durante 
a implementação do projeto, por exemplo, no desenvolvimento de materiais de suporte a cursos de 
grego. Os recursos em questão (lições e materiais de apoio) são produzidos por professores e editados 
por uma equipa científica que envolve especialistas com experiência no desenvolvimento de programas 
educacionais para jovens, em geral, e ensino da língua grega como língua estrangeira para jovens alunos.

A plataforma digital de apoio ao projeto “GEIA CHARA” oferece uma variedade de jogos online que 
foram concebidos e desenvolvidos tendo em conta abordagens pedagógicas que são adequadas para 
programas de ensino de línguas e que são de uso gratuito. Eles podem ser usados durante os cursos, 
tanto por professores como por alunos. Além disso, os recursos disponíveis na plataforma podem apoiar 
atividades extracurriculares, permitindo que os aprendam enquanto brincam.

O projeto foi implementado a nível local com o objetivo de melhorar a integração de nacionais de países 
terceiros (NPT) na escola e na sociedade cipriota em geral. A maioria dos participantes (82%) avaliou a 
satisfação geral com a escala Likert e expressou satisfação com o desempenho geral e os benefícios do 
programa.
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http://www.geiaxara.eu/en

Mais informação

Abordagem à Educação Inclusiva -> Unidades de Ensino Estratificadas

CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: Método de ensino desenvolvido inicialmente para estudantes estrangeiros para apoiá-los 
na aprendizagem de italiano e posteriormente expandida para diferentes módulos ligados a várias disciplinas e 
para alunos com dificuldades distintas
Enquadramento: Implementado a nível nacional, em diferentes contextos, desde 2005
Público-alvo:  Escolas secundárias, estudantes com antecedentes desfavorecidos, professores
Localização: Itália

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE

O programa está a ser implementado pelo Cyprus Pedagogical Institute, em cooperação com o CARDET 
e INNOVADE, sendo financiado maioritariamente pelo Fundo de Migração e Asilo para a Integração. 

CONTEXTO

IMPACTO

O método, implementado a nível nacional (envolvendo sessões de formação sobre diferentes assuntos 
em várias cidades e escolas), visa a criação de unidades de aprendizagem que aliem diversificação e 
flexibilidade numa perspetiva de responder às necessidades de todos os alunos (numa lógica de “ninguém 
fica para trás”). Os materiais são construídos de forma diferente, segundo uma abordagem centrada 
no aluno e no contexto. Este é um dos principais benefícios do método das unidades estratificadas, 
adicionando inovação e flexibilidade ao currículo unificado dos materiais escolares padrão, que tendem 
a negligenciar as necessidades individuais e as formas de aprendizagem dos diferentes alunos. As lições 
aprendidas com a prática, recomendam que o máximo impacto e resultados, se deve limitar a 20 o número 
de alunos por turma. Da prática resulta também a recolha de feedback positivo sobre a abordagem por 
parte dos professores, sendo que o principal desafio apontado se prende com a implementação ampla 
do método, o que implica requer ajustar todo o projeto educativo e a forma como se perspetivam os 
processos de aprendizagem. Esta mudança de paradigma requer um grande investimento em termos de 
tempo, e muitos professores consideram não reunir as condições necessárias. 

Este método tem revelado ser uma ferramenta eficaz para garantir que todos desenvolvem competências 
em níveis ajustados com o seu potencial e em conformidade com suas necessidades individuais. Está a 
iniciar-se agora uma fase implementação por um período de quatro anos, que permitirá avaliar de forma 
mais sistémica o impacto do programa (uma vez que até ao momento a operacionalização foi fragmentada 
e muito diversificada de contexto para contexto).  Até ao momento, foram desenvolvidas unidades de 
aprendizagem de italiano, ciências, história e geografia (para escolas secundários); matemática, italiano, 
história e ciências (para escolas primárias) e uma unidade para a aquisição da língua inglesa.
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FATORES INOVADORES/DE SUCESSO
Os fatores de inovação e sucesso relacionam-se com o próprio método e a tradução na criação de 
diferentes módulos e materiais de apoio à aprendizagem que permitem corresponder às necessidades 
dos alunos, considerando os seus contextos e realidades, processos de aprendizagem e dificuldades que 
enfrentam. Esta abordagem diferencia-se de um sistema unificado e padronizado que desconsidera as 
idiossincrasias do aluno.

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE

A sustentabilidade e implementação do método dependem do compromisso, iniciativa e motivação dos 
professores. Estes atores-chave devem estar dispostos a investir tempo e esforço na adaptação do atual 
currículo padronizado e tradicional, desenvolvendo recursos que permitam responder às necessidades 
específicas de seus alunos.

Escola Raszyńska

CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: Programa e procedimentos escolares para oferecer um currículo pioneiro e gerar inovações 
pedagógicas com o objetivo de promover competências multiculturais nos professores e nos alunos e apoiar 
a escola a adotar uma abordagem holística e integral para responder às necessidades dos alunos migrantes e 
refugiados.
Enquadramento: Implementado nos últimos anos
Público-alvo: Escolas primárias e secundárias, alunos migrantes, professores, gestores escolares
Parceiros: Raszynska Community School
Localização: Polónia

CONTEXTO
Os agentes educativos criaram e implementaram um conjunto de procedimentos com o objetivo de 
facilitar os processos de acolhimento e integração de crianças refugiadas que frequentam a escola, 
incluindo: 1) um programa de inovação curricular, interdisciplinar e transversal a todos os alunos, 
desenvolvido com base numa abordagem global da escola; 2) kit de acolhimento (powitalnik) para 
crianças migrantes; 3) aulas de adaptação preparatória onde os alunos podem iniciar o processo de 
adaptação linguística e cultural enquanto integram progressivamente a comunidade escolar; 4) um 
trabalho de introdução desenvolvido em equipa com o objetivo específico de promover a integração e 
a inclusão, em vez de dias e festivais de diversidade cultural tradicional; e 5) orientação e tutoria para 
crianças migrantes. Estes procedimentos complementam-se com um trabalho contínuo da escola em 
procurar inovar. Tratando-se de uma escola comunitária, Raszynska está dotada de maior flexibilidade 
(por comparação com as escolas públicas) no que se refere às metodologias e atividades utilizadas. A 
abordagem adotada é profundamente inclusiva e holística, mas circunscreve-se a nível local e apenas a 
esta escola, que procura a melhoria continua do seu projeto educativo, numa relação aberta e sólida com 
a comunidade de ex-alunos, incluindo estudantes refugiados (acompanhando de perto o seu progresso).
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IMPACTO

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

O programa promove a compreensão multicultural e desenvolve competências críticas de comunicação 
intercultural através da implementação de uma abordagem prática e de trabalho colaborativo entre 
grupos de alunos. A escola concentrou-se em promover o ambiente inclusivo de apoio, bem como em 
promover o bem-estar e o conforto e sentimento de segurança dos seus alunos, complementando o 
investimento feito no seu desempenho académico. Esta prática constitui sobretudo uma inspiração, 
uma vez que é difícil proceder integralmente à sua replicação. No entanto, ela demonstra o processo que 
as escolas podem seguir quando se comprometem com os valores de inclusão, cooperação, diversidade 
e bem-estar dos alunos.

A iniciativa da escola comunitária Raszynska foi já reconhecida como boa prática várias vezes, tendo 
sido adaptada em outras instituições. A replicação alargada da prática, no futuro, implica ajustá-la aos 
recursos e à estrutura das escolas públicas.

Alguns dos fatores para o sucesso desta abordagem relacionam-se com o apoio financeiro (é uma escola 
comunitária), a participação de profissionais especializados e motivados (estratégia de contratação 
intencional), a perspetiva de longo prazo (é um processo concebido e implementado no curso há anos) 
e o envolvimento dos gestores escolares (as práticas são encorajadas e promovidas pelos elementos da 
direção, o que facilita o compromisso com a criação de um clima inclusivo).

Escola de Segunda Oportunidade

CAIXA SÍNTESE

Descrição sucinta: A Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos, em Portugal, oferece um programa 
único de educação e formação que permite aos alunos conceber o seu próprio plano de formação, incluindo 
formação profissional, formação artística, desenvolvimento pessoal e social e apoio educativo
Enquadramento: Projeto iniciado em 2008 pela AE20, membro da European Association of Cities, Institutions 
and Second Chance Schools (E2OM)
Público-alvo: Jovens com idades entre 15 e 25 anos que abandonaram precocemente a escola 
Parceiros: Município e vários atores locais
Localização: Portugal
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CONTEXTO
O projeto nasceu da necessidade de oferecer respostas inovadoras e específicas aos problemas urgentes 
dos sistemas educativos: o abandono escolar e as baixas qualificações em jovens e as suas relações 
com a exclusão social e a falta de competências sociais. Portugal tem uma das taxas mais elevadas de 
abandono escolar e baixa qualificação na Europa. O foco da Escola de Segunda Oportunidade está no 
potencial dos indivíduos e não no programa curricular, sendo que o objetivo principal é permitir que 
os alunos alcancem seu potencial, sejam bem-sucedidos no seu processo de aprendizagem e integrem 
o mercado de trabalho com confiança. A formação profissional e o desenvolvimento de caminhos de 
aprendizagem ao longo da vida são os pilares deste projeto, que combina a aquisição e desenvolvimento 
de competências-chave necessárias para o mundo real (através de um ensino essencialmente prático, 
de experiências baseadas em contexto e uso de novas tecnologias) com uma abordagem artística. 
Parte do Plano de Formação Individual é um conjunto de workshops diários em quatro áreas centrais: 
i) Formação profissional em Culinária, Costura e Criatividade, Carpintaria e Eletricidade, Informática; 
ii) Educação Artística em Teatro, Música, Dança, Artes Visuais; iii) Desenvolvimento Pessoal e Social, 
Apoio Educacional e Intervenção Psicossocial; e iv) Apoio à certificação do 6º e 9º ano. Os alunos 
são ainda convidados a participar em diversas atividades ligadas ao desporto, cultura, educação para 
a saúde, higiene e segurança e em várias visitas de campo (incluindo visitas internacionais, já que os 
alunos são incentivados a participar de programas similares ao promovido pela E2OM em outros países 
da rede Europeia).

IMPACTO

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

A Escola de Segunda Oportunidade é reconhecida como um modelo de referência em diferentes 
estudos europeus o que é em si um indicador claro do impacto positivo da prática nos estudantes e na 
comunidade. Em Portugal, decorre um processo para a integração desta oferta no sistema nacional de 
educação nacional official. O impacto da E2OM tem sido estudo ao longo dos anos, tendo-se concluído 
que a taxa de abandono na escola é de cerca de 10% -15% (um número muito interessante quando 
consideradas as especificidades das metas envolvidas) e a conclusão e certificação de alunos atinge os 
70%.

Um dos aspetos inovadores do projeto prende-se com o programa geral desenvolvido, designado 
“Educação e Mudança” e que abrange questões ligadas à realização académica, mas também aspetos 
relativos à reorganização pessoal e resolução de problemas na vida dos alunos. Nesse processo, os 
jovens participam, apoiam-se e interrelacionam-se ativamente, estando envolvidos em todas as etapas. 
Adicionalmente, para além das atividades desenvolvidas com os que abandonaram precocemente a 
escola, a E20M dedica-se também a promover o desenvolvimento e formação profissional e a fortalecer 
a cooperação interinstitucional com organizações nacionais e estrangeiras. Esta última prioridade 
reflete-se, por um lado, no facto do projeto ser implementado localmente (Matosinhos, Portugal) mas 
também a nível internacional (através da adesão à rede Europeia) e, por outro lado, de se tratar de uma 
iniciativa resultante da cooperação entre três entidades (AE2O, Município de Matosinhos e Direção 
Regional da Educação do Norte) e do envolvimento de uma extensa rede de parceiros locais. 
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SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE

A replicação desta prática noutras escolas é possível e pode ser operacionalizada num quadro de expansão 
que ofereça soluções a desafios emergentes, como novas modalidades de certificação; esquemas de 
cooperação fortes e duradouros entre diferentes atores do sistema educacional; desenvolvimento 
de ferramentas que permitam identificar e acompanhar os alunos que possam beneficiar mais destes 
processos de aprendizagem; e formação e capacitação dos professores e outros profissionais.

http://www.segundaoportunidade.com/

Mais informação

OSOS – Escolas Abertas para Sociedades Abertas

CONTEXTO

SUMMARY BOX

Descrição sucinta: O projeto teve como objetivo integrar os principais princípios e características do cenário de 
reeducação numa abordagem holística que visa introduzir uma cultura escolar aberta e implementar um Modelo 
de Escola Aberta (operacionalizado através de acões-piloto em 100 escolas de 10 países parceiros europeus).
Enquadramento: Horizonte 2020 da UE (período: 2017-2020). Nº de GA 741572
Público-alvo: Alunos do ensino primário e secundário (6-16 anos) provenientes de meios desfavorecidos e 
áreas rurais, professores, pais, organizações makerspaces, organizações empresariais, decisores políticos
Parceiros: Ellinogermaniki Agogi (coordenador do projeto) e 18 parceiros
Localização: Grécia, Finlândia, Alemanha, Espanha, Holanda, Bulgária, Itália, França, Portugal, Irlanda, Israel, 
Austrália e EUA

O projeto OSOS assenta numa abordagem holística à inovação, implementando em larga escala um 
processo que visa facilitar a transformação das escolas em ecossistemas inovadores 1) que atuam como 
centros de aprendizagem para a ciência, 2) para os quais, gestores escolares, professores, alunos e a 
comunidade local compartilham responsabilidades e sugestões de soluções, e 3) nos quais todas as 
partes beneficiam, vendo reforçado o capital científico das suas comunidades e o desenvolvimento 
de uma cidadania responsável. As atividades educativas previstas no modelo de ensino aberto OSOS 
seguem os princípios da Investigação e Inovação Responsáveis (RRI) e incorporam-nos nas salas 
de aula de ciências das escolas participantes. Para que uma Escola Aberta efetivamente fomente e 
incorpore estes princípios, ela necessita de institucionalizar conscientemente as práticas responsáveis 
e vinculá-las às necessidades da comunidade local. Este é o objetivo geral do OSOS – demonstrar, por 
meio da implementação de abordagens de aprendizagem baseadas em pesquisa e em projetos, que é 
possível gerar uma de alunos enquanto consumidores para alunos enquanto criadores de conteúdo. 
Os processos fomentados devem ainda incluir a participação de todos os atores-chave, que podem 
partilhar a responsabilidade pela aprendizagem dos alunos. Esta é uma preocupação intrínseca ao 
próprio Modelo de Escola Aberta.



PRÁTICAS INSPIRADORAS

IMPACTO

SUSTENTABILIDADE/REPLICABILIDADE

A fase de implementação decorrerá a nível internacional em 10 países e em cada país serão envolvidas 
100 escolas, estimando-se que 1000 escolas participem no OSOS. A equipa do projeto tem estado 
focada especialmente nas questões ligadas à mudança organizacional, crucial à implementação de uma 
abordagem de Escola Aberta assente nos princípios da RRI. O referencial de avaliação desenvolvido pelo 
projeto analisa ainda as questões da sustentabilidade e a relação custo-eficácia da abordagem proposta, 
o que vai permitir no futuro informar as partes interessadas e decisores políticos sobre os investimentos 
necessários. No que se refere à avaliação da mudança organizacional e integração dos princípios da RRI, 
o referencial inclui um instrumento de autorreflexão que integra três dimensões: Gestão, Processo e 
Desenvolvimento Profissional dos Professores. A avaliação da sustentabilidade da abordagem OSOS 
envolverá a recolha exaustiva de dados e subsequentes análises relativas aos parâmetros económicos 
e culturais relacionados com a transformação da escola e o envolvimento das partes interessadas, em 
especial da comunidade local.

O modelo OSOS coloca a ênfase na criação de mudanças viáveis nos ambientes escolares que perduram 
e se expandem com o tempo. Este modelo resulta das lições aprendidas com inúmeras iniciativas 
nacionais e internacionais e fornece um recurso exclusivo para reformas escolares efetivas.

FATORES INOVADORES/DE SUCESSO

Baseando-se nos pontos fortes dos cenários reeducação da OCDE e implementando uma abordagem 
testada com sucesso para a introdução de inovação nas escolas, o consórcio OSOS pretende demonstrar 
como as escolas podem tornar-se incubadoras para a exploração, invenção e aceleração da inovação 
nas suas comunidades locais. O projeto visa implementar em larga escala um processo que facilitará a 
transformação das escolas em ecossistemas inovadores, atuando como um hub científico.

https://www.openschools.eu/

Mais informação
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A maioria das práticas descritas visa responder 
às necessidades dos alunos, especialmente 
os que proveem de contextos migrantes 
ou socioeconomicamente desfavorecidos. 
Adicionalmente, várias das iniciativas apresentadas 
demonstram que o uso de tecnologia e das 
ferramentas digitais pode contribuir positivamente 
para criar e manter um ambiente inclusivo nas 
escolas, tirando-se partido do facto de estas serem 
flexíveis, adaptáveis e atrativas para os jovens.

CONCLUSÕES
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No que se refere aos desafios mais comuns nos exemplos 
identificados, destaca-se a insuficiente participação dos 
atores-chave e partes interessadas (incluindo professores) na 
implementação de abordagens e soluções inovadoras, que 
complementem as metodologias e programas tradicionais. O nível 
de flexibilidade e autonomia das escolas parece desempenhar um 
papel fundamental, sendo que quanto maiores, mais inovação se 
procura e implementa em contexto escolar. Neste contexto, uma 
das questões frequentemente abordada diz respeito à incorporação 
de novos métodos e práticas nos currículos tradicionais existentes, 
o que se prende ainda com o desafio da introdução de atividades 
complementares que não constituam obstáculos ao cumprimento 
dos programas obrigatórios dentro do período letivo oficialmente 
estabelecido.
Importa ainda salientar que um dos fatores-chave partilhado 
pelas práticas inspiradoras destacadas relaciona-se com a sua 
adaptabilidade a diferentes contextos, o que permite reforçar 
o seu impacto potencial no campo da inclusão social em várias 
regiões e países. Também essencial apresentou-se a cooperação 
entre os diferentes atores envolvidos, especialmente instituições 
públicas que podem ter um papel determinante a nível político.
As práticas apresentadas podem constituir uma base muito 
interessante para desenvolvimentos adicionais, num quadro de 
melhoria e inovação contínua. Por exemplo, o facto de as iniciativas 
referidas ter sido implementada a nível local ou em contexto de 
projetos financiados (tendo um carácter experimental) reflete 
a necessidade de um investimento em iniciativas sistémicas e 
abrangentes, que incorporem o ciclo educativo além da lógica e 
tempo do projeto. Neste sentido, reconhece-se o importante papel 
que os exemplos fornecidos têm para encorajar outras iniciativas, 
holísticas, abrangentes e duradouras.
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RECOMMENDATIONS
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Melhorar a experiência de aprendizagem dos jovens e garantir um processo de aprendizagem ao longo 
da vida são importantes desafios a abordar no campo da educação. O combate ao ababandono escolar 
precoce é ainda uma prioridade em vários países europeus (por exemplo, na Polónia). E é possível 
inverter oferecer alternativas, proporcionando novas oportunidades a quem decidiu inverter a sua 
opção de saída e voltar uma vez mais a integrar um quadro educativo aberto (por exemplo, “Escola de 
Segunda Oportunidade”, Portugal). É fundamental garantir que oferta educativa possa ser atualizada 
e responda às necessidades individuais de aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem específicas 
não podem ser abordadas com soluções padrão, mas im através de percursos de aprendizagem 
personalizados (por exemplo, “Unidades de Ensino Estratificado”, Itália).

Os sistemas educativos não estão ainda totalmente adaptados a uma sociedade onde a diversidade 
e o pluralismo são questões progressivamente familiares. Reduzir a exclusão social dos jovens 
é uma prioridade nas salas de aula crescentemente mais diversificadas. Existem já várias práticas 
que visam “preparar” as escolas para acolher estudantes estrangeiros (especialmente oriundos de 
países terceiros), facilitando o seu acolhimento e integração no sistema educativo e na sociedade (por 
exemplo, “Pacote de boas vindas”, Polónia). O objetivo principal destas práticas tem sido oferecer um 
currículo pioneiro e promover a inovações pedagógica para reforçar as competências multiculturais 
de professores e alunos (por exemplo, “Escola Raszyńska”, Polónia). A escola é um ambiente de 
aprendizagem plural e essa diversidade não é refletida nas abordagens e metodologias tradicionais 
adotadas em muitas escolas e salas de aula, comprometendo o sucesso educativo de tod@s. Existem 
ainda grupos minoritários que tendem a abandonar abruptamente o seu percurso de aprendizagem 
ou que têm mais dificuldades em atingir o seu potencial educativo. É de suma importância reconhecer 
e destacar as mais valias das configurações diversas e plurais (por exemplo, “Rede de Escolas para a 
Educação Intercultural”, Portugal).

O ambiente educativo deve promover os mesmos valores que as sociedades contemporâneas 
procuram difundir, sensibilizando os cidadãos para os valores democráticos fundamentais da UE. Os 
sistemas educativos devem reconhecer seu objetivo social comum de educar mais do que alunos 
(com sucesso académico), mas cidadãos da sociedade. As escolas que valorizam a promoção e 
promoção de valores democráticos permitem aos seus alunos tornarem-se cidadãos democráticos 
ativos e conscientes (por exemplo, “Educação Afetiva na Escola”, Itália). Abordar a dimensão pessoal 
e social dos jovens é importante para a sociedade de hoje e do futuro, preparando membros ativos 
e promotores do respeito pelos outrose seus direitos (por exemplo, “Escolas Amigas dos Direitos 
Humanos”, Portugal). Esta abordagem educativa holística escola-comunidade desempenha um papel 
fundamental na prevenção de desvios do comportamento entre os jovens (discriminação, bullying e 
episódios de cyber-bullying, etc.)

Várias reformas políticas têm sido introduzidas no campo da educação com vista a tornar as escolas 
mais eficazes no que se refere a proporcionar aos alunos uma educação ajustada ao século XXI. As 
escolas têm sido desafiadas a reforçar a qualidade da educação, oferecendo cada vez mais aos seus 
alunos oportunidades para adquirirem e desenvolverem competências avançadas e tornarem-se 
pensadores críticos e ábeis na resolução de problemas e no uso das tecnologias (por exemplo, “DOIT”, 
nível Europeu/internacional). Estas iniciativas são bastante diversificadas e incluem o desenvolvimento 
de portais que oferecem oportunidades de desenvolvimento profissional aos professores e facultam 
recursos digitais aos alunos (por exemplo, “iDecide”, Chipre) e, a um nível mais alargado, a criação de 
ambientes de aprendizagem que inspirem todos os jovens a atingirem o seu potencial (por exemplo, 
“Escolas Abertas para as Sociedades Abertas”, nível Europeu/internacional). Garantir o igual acesso e 
disponibilidade de equipamentos e recursos educativos aos jovens de contextos mais desfavorecido 
é uma das prioridades das abordagens da inovação social, favorecendo aprendizagens colaborativas, 
inclusivass e flexíveis (por exemplo, “Nemesis”, nível Europeu/internacional).
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MEDIS – Mediterranean Inclusive Schools

ODISSEU

CHIPRE

Breve Descrição

Mais informação

CAIXA SÍNTESE

CAIXA SÍNTESE

Programa: Erasmus+, Ação-Chave 3, Número do projeto: 592206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Parceiros: WUSMED: Word University Service of the Mediterranean, SPEL: Sociedade promotora de 
estabelecimentos de Ensino lda, Seccio D’institut de macanet de la selva, Sdrudzenie Znam I Moga, Regional 
department of education Sofia – city, KMOP: Kentro Merimnas Oikogeneias kai Paidiou, HFC: Hope for Children 
CRC, CESIE, CARDET, Ajuntament de macenet de la Selva

Países: Bulgária, Chipre, Grécia, Itália, Portugal, Espanha

Ano: 2017- 2019

Programa: Erasmus+, Ação-Chave 2, Número do projeto: 2018-1-IT02-KA201-048187

Parceiros: OXFAM, FAU, MEATH PARTNERSHIP, CARDET, UPIT, KOPIN

Países: Chipre, Alemanha, Irlanda, Itália, Malta, Roménia

Ano: 2018- 2021

O projeto MEDIS tem como objetivo abordar a integração de crianças migrantes e a sua inclusão nas escolas. O principal 
objetivo do projeto é fortalecer e consolidar a coesão social, a educação intercultural e o idioma local, numa estrutura 
multilíngue de migrantes recém-chegados nas escolas primárias e secundárias.

https://medisinclusiveschools.eu/
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Breve Descrição

Mais informação

O projeto ODISSEU foi desenvolvido para desenvolver competências “media” e digitais para os jovens, a fim de desenvolver 
resistência a todas as formas de discriminação. O projeto produzirá um jogo de simulação on-line holístico e inclusivo para 
explicar a migração forçada, o que permite uma ampla participação em toda a escola, incluindo a integração no currículo, 
disponibilização para o desenvolvimento de competências e mudanças na pedagogia e na mentalidade dos professores 
participantes. Promove ainda o envolvimento genuíno daqueles que procuram asilo como agentes de mudança ativos 
durante todo o projeto. Isso torná-lo-á inovador (inteiramente novo na UE) e complementar ao trabalho existente.

https://www.odisseu-project.eu/en/

SORAPS – Study on Religions Against Prejudices and Stereotypes

ITÁLIA

Breve Descrição

Mais informação

CAIXA SÍNTESE

Programa: Erasmus+, Ação-Chave 2, Número do projeto: 2016-1-IT02-KA201-024707

Parceiros: Cà Foscari Veneza; ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES; Oxfam Italia Onlus; Universidad de 
Salamanca; Universitaet Augsburg, SYDDANSK UNIVERSITET, IES Campo Charro, Convitto Foscarini, lycée 
René Cassin

Países: Itália, França, Alemanha, Espanha, Dinamarca

Ano: 2016- 2019

O projeto SORAPS visa desenvolver competências sociais, cívicas e interculturais de formadores e formandos através do 
fortalecimento do conhecimento, capacidade e competência nos dois tópicos interligados de religiões e interculturalidade, 
de um ponto de vista objetivo, crítico e científico. Foca- se e apresenta uma metodologia (como o título do projeto 
diz) de combate aos preconceitos e estereótipos que surgem em torno das religiões, mas também dentro das religiões, 
aumentando assim o respeito pelas diferentes identidades culturais, sociais e religiosas.

https://soraps.unive.it/



PRÁTICAS INSPIRADORAS

IntegratEd – Promoting Meaningful Integration of 3rd Country National 
children to Education

Breve Descrição

Mais informação

CAIXA SÍNTESE

Programa: Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) – Integration of third-country nationals, Número do 
projeto: 2018- 776143

Parceiros: KMOP; CESIE; InteRed; Canary Wharf Consulting LTD; KMAKEDPDE; European Parents Association

Países: Grécia, Itália, Espanha, Reino Unido, Bélgica

Ano: 2018 - 2020

O objetivo geral do projeto é fortalecer a participação bem-sucedida na educação, de crianças nacionais de países terceiros 
recém-chegadas, e contribuir para o combate à discriminação no ambiente educacional. Isto será realizado através do 
aumento da participação na educação e na taxa de escolaridade entre crianças/jovens nacionais de países terceiros; apoiar 
o desempenho académico dos alunos nacionais de países terceiros do ensino secundário; melhorar as competências de 
professores, diretores escolares e funcionários; facilitar e promover o envolvimento dos pais dos alunos de países terceiros 
na vida escolar dos filhos; melhorar o conhecimento dos alunos nacionais de países terceiros e dos seus pais sobre os 
sistemas de ensino.

https://www.integrated-project.eu/

Light on Rights!

POLÓNIA

CAIXA SÍNTESE

Programa: Erasmus+, Ação-Chave 2, Número do projeto: 2015-1-ES01-KA204-015532

Parceiros: Parc Sanitari Sant Joan De Deu, Fub Stockholm, Kezenfogva Osszefogas A Fogyatekosokert 
Alapitvany, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, Center Za Usposabljanje Delo In Varstvo Dolfke Bostjancic 
Draga

Países: Espanha (Catalunha), Suíça, Hungria, Polónia, Eslovénia

Ano: 2015- 2017



PRÁTICAS INSPIRADORAS

Breve Descrição

Breve Descrição

Mais informação

Mais informação

“Lights on Rights!” faz parte da estratégia da União Europeia para as Deficiências e visa responder à necessidade de maiores 
progressos na conquista plena dos direitos das pessoas com deficiência. Ao invés de serem isoladas no seu grupo ou 
ambiente, estas pessoas serão os principais participantes de fóruns abertos, partilhando diretamente as suas experiências e 
opiniões, e intervindo em diálogos pessoais com pessoas com deficiência de toda a Europa.

O projeto tem como objetivo fortalecer as capacidades dos facilitadores na educação de jovens na Europa, através da 
partilha de ferramentas, métodos e melhores práticas para capacitar os jovens, abordando as principais competências 
transversais no fortalecimento dos mesmos. As atividades apoiaram a disseminação e promoção de abordagens que 
abrangem competências-chave em conceitos de empoderamento holístico, centrados no aluno. Estes construíram pontes 
entre a dimensão teórica, o impacto social (dimensão sociopolítica) e os campos de trabalho concretos dos atores na 
educação formal e não-formal (contexto).

https://lightsonrights.wordpress.com/

https://competendo.net/en/

COMPETENDO

CAIXA SÍNTESE

Programa: Erasmus+, Ação-Chave 2, Número do projeto: 2015-2-DE04-KA205-012710

Parceiros: MitOst (cordenador), Ideas Factory, SKORO, Südwind and Working between Cultures

Países: Alemanha, Bulgária, Polónia, Áustria

Ano: 2015- 2018



PRÁTICAS INSPIRADORAS

GENDERSTRAT4EQUALITY - Train-the-gendertrainer

Family, Community and School: the Troika of my values!

PORTUGAL

Breve Descrição

Mais informação

CAIXA SÍNTESE

CAIXA SÍNTESE

Programa: Erasmus+, Ação-Chave 2, Número do projeto: 2014-1-AT01-KA204-001012

Parceiros: Amt der NÖ Landesregierung Frauenreferat, Lygiu Galimybiu Pletros Centras, CESI- Centar za 
Edukaciju, Savjetovanje i Istrazivanje, Centar za Zenske Studije, & Jafnréttisstofa

Países: Áustria, Lituânia, Croácia, Irlanda

Ano: 2014- 2016

Programa: Erasmus+, Ação-Chave 2, Número do projeto: 2014-1-PT01-KA201-001041

Parceiros: AE Miranda do Corvo, A.R.J. Bara, Gimnazija Sentvid, Bundeshandelsakademie und 
Bundeshandelsschule Kitzbuehel, Yuksel-Ilhan Alanyali Fen Lisesi, Colegiul Economic &quot;George 
Baritiu&quot;, & 2o Epaggelmatiko Lykeio Xanthis

Países: Portugal, Belgium, Slovenia, Austria, Turkey, Romania, Greece

Ano: 2014- 2016

O projeto visa melhorar os critérios de qualidade e os padrões europeus em formação de género, reconhecendo que esses 
elementos estão ausentes na formação de género a todos os níveis regionais, do local ao europeu. Através desta parceria 
estratégica, foi criado um portfólio de currículos para desenvolver as competências e o conhecimento dos “formadores 
de género” em toda a Europa. Com este recurso, o consórcio planeia aprimorar e harmonizar a formação em igualdade 
de género. Os parceiros realizaram uma conferência na Áustria para divulgar o seu currículo, incluindo os padrões de 
qualidade necessários para a formação em género.

http://www.noe.gv.at/genderstrat



PRÁTICAS INSPIRADORAS

Breve Descrição

Mais informação

Este projeto permitiu explorar como é que os parceiros podem promover valores cívicos e sociais que promovem as ligações 
das suas escolas com as famílias e as comunidades locais, implementando novas estratégias e recursos pedagógicos para 
melhorar as competências e capacidades académicas de todos os alunos. Os alunos puderam participar em intercâmbios, 
enquanto os parceiros partilharam boas práticas e experiências. O projeto também organizou oportunidades de formação 
de staff e o Dia do Voluntariado do Projeto. No geral, o projeto teve um impacto direto nos alunos, ao tornarem-se 
mais tolerantes com as diferenças e melhoraram as suas competências em inglês. As famílias e as comunidades locais 
também sentiram esse impacto; não apenas no intercâmbio de estudantes, mas também em atividades como o Dia do 
Voluntariado do Projeto e a preparação de intercâmbios.

https://sites.google.com/site/fcserasmus/
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PARCERIASOCI@LL 
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CIENTÍFICOS/TÉCNICOS

Itália

ESCOLAS AUTORIDADES LOCAIS

Portugal

Coordenador

Poland

Parceiro associado

Cyprus

Parceiro associado

Parceiro associado

Chipre
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NOTAS
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NOTAS
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www.wholeschoolsociallabs.eu 

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.


