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Introdução 

 

Com base nas recomendações referidas no relatório global [documento IO3.2] a abordagem levada a 

cabo pelo consórcio de parceiros com vista ao desenvolvimento de mobilidades previstos no Guia e 

descritos neste documento, resultam de uma pesquisa de boas e melhores práticas para esta geração, 

sendo importante cruzar com as necessidades e o estado de arte presentes neste documento.  

Se,por um lado, as oportunidades e atividades dirigidas 

ao currículo são guiadas pelo conteúdo do relatório 

global, por outro lado, a pesquisa mostra que, para esta 

geração de alunos é necessário definir um quadro que  

permita que eles saiam das suas casas, famílias e países 

para um país estrangeiro em condições que dignifiquem 

e protejam a sua estabilidade e bem estar emocional, 

físico e social, bem como o desenvolvimento de 

capacidades que se espera que sejam desenvolvidas 

através da mobilidade.  

Neste sentido, o enquadramento 

desenvolvido pretende abordar a 

pertinência do acolhimento de 

alunos e, por outro lado, a 

vertente do desenvolvimento das 

suas capacidades escolares e o 

seu reconhecimento pelas 

organizações de origem. O 

reconhecimento assume duas 

funções, uma delas mais institucional que permite às escolas e professores terem confiança no processo 

de mobilidade e possibilita o reconhecimento/ validação de competências, aptidões e resultados de 

aprendizagem realizados durante a mobilidade; a outra está ligada ao âmbito individual e familiar que 

precisa ver reconhecido todo o quotidiano de todas as atividades do aluno, não bastando o ambiente 

escolar. Para isso é preciso fazer surgir outra “Instituição” que possa complementar a instituição escolar 

para abranger todos os aspetos em discussão. No entanto, o enquadramento precisa de ser apoiado para 

além do sistema de educação nacional pelo Programa Erasmus+ - KA1, o que será importante para ter 

uma visão geral. 
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Visão geral das Mobilidades Erasmus+ 

Os Projetos Erasmus+ visam promover diferentes tipos de mobilidade para Jovens e Adultos. 

Mobilidades  KA1 promovem o intercâmbio de alunos e professores com várias durações no tempo. No 

que refere às mobilidades de alunos a sua duração tem diferentes tipologias e pode variar entre 2 e 10 

das e um ano. Certamente, as formas de mobilidade, duração, tipologia, grupos alvo e objetivos, são 

decisivos para preparar todas as questões relativas ao alojamento dos jovens bem como ao seu 

acolhimento. A revisão o Guia do 

Programa Erasmus + 2023,  tem 

como foco principal a mobilidade 

para alunos e funcionários da 

escola.  É importante perceber que 

esta ação apoia as escolas e outras 

organizações educativas, 

planeando e organizando 

mobilidades para propostas de 

aprendizagem para alunos e 

funcionários. As escolas e outras 

organizações educativas devem 

promover a diversidade, a inclusão a sustentabilidade ambiental e a educação digital. Os seus principais 

objetivos são:  

a) Reforçar a dimensão europeia do ensino e da aprendizagem através : 

•  promoção de valores de inclusão e diversidade, tolerância e participação democrática 

• promoção de conhecimento sobre a herança Europeia comum e a diversidade 

• apoio ao desenvolvimento de redes profissionais  

b) Melhoria Europeia no sector da educação escolar pela qualidade de ensino e aprendizagem 

• suporte ao desenvolvimento profissional de professores, líderes escolares e outros 

funcionários da escola 

• promover o uso de novas tecnologias e métodos de ensino inovadores 

•  melhorar a aprendizagem de línguas e a diversidade linguística nas escolas  

• apoiar a partilha e transferência de boas práticas no ensino e desenvolvimento escolar 
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Contribuir para a criação de uma Área Educativa Europeia através: 

     c) a capacidade das escolas para participar em intercâmbios e cooperação transfronteiriços e realizar 

projetos de mobilidade de alta qualidade 

• oferecer uma possibilidade realista de mobilidade para fins de aprendizagem para todos os 

alunos na educação escolar 

• promover o reconhecimento de resultados de aprendizagem dos alunos e dos funcionários 

das escolas durante os períodos de mobilidade no estrangeiro.  As Escolas e as Organizações 

Educativas têm acesso a diferentes tipos de mobilidades: 

✓ Projetos de curta duração para mobilidade de alunos e funcionários, que proporciona 

aos candidatos uma oportunidade de organizar várias atividades de mobilidade 

durante um período de 6 a 18 meses. 

✓ Projetos acreditados para mobilidade de alunos e docentes, abertos apenas a entidades 

acreditadas Erasmus na área do ensino escolar.  

✓ Ao aderir a um consórcio de mobilidade Erasmus+ existente, ferido por um 

coordenador de consórcio acreditado no respetivo país, que aceita novos membros no 

seu consórcio. 

✓ Acolher participantes de outro país: qualquer organização pode tornar-se anfitriã para 

alunos ou funcionários que vêm de uma organização parceira no estrangeiro. 

As mobilidades para alunos podem ter vários enquadramentos no que refere à duração, participantes, 

custos, locais:  

 Mobilidades em grupo para alunos (2 

a 30 dias, mínimo de 2 alunos por grupo) 

 

Um grupo de alunos da escola de origem pode passar um 

período de tempo em aprendizagem com os seus pares 

noutro país. A escola de envio deve designar as atividades 

de aprendizagem em cooperação com um parceiro na 

escola de acolhimento. Professores ou outro pessoal 

qualificado da educação da escola de origem deve 

acompanhar os alunos durante toda a duração da atividade 

e guiar o processo de aprendizagem Mobilidade em grupo 

de alunos . A mobilidade do grupo de alunos deve ocorrer 

numa escola de acolhimento. As atividades devem 

decorrer excecionalmente noutro local, no país da escola 

de acolhimento, se o conteúdo e a qualidade da atividade 

o justificarem. Além disso, a mobilidade de alunos pode 

decorrer na sede de um organismo da UE se a atividade 

for organizada num organismo da UE ou em cooperação 

com esse organismo. 
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 Mobilidade para fins de 

aprendizagem de curto prazo  (10 a 29 

dias)  

Os alunos podem passar tempo no estrangeiro para 

estudar numa escola parceira ou realizarem estágio noutra 

organização relevante no estrangeiro.  

Mobilidade de estudantes de longa 

duração (30 a 365 dias) 

 

Os alunos podem passar tempo no estrangeiro para 

estudar numa escola parceira ou realizarem estágio noutra 

organização relevante no estrangeiro. Um programa de 

aprendizagem individual pode ser definido para cada 

participante. O treino pré partida obrigatório deve ser 

providenciado a todos os participantes e maior apoio 

financeiro será providenciado para apoio organizacional e 

linguístico.  

Além da mobilidade física, todas as 

atividades de mobilidade de alunos 

podem ser combinadas com atividades 

virtuais. As durações mínimas e 

máximas das atividades acima referidas 

aplicam-se à componente da mobilidade 

física. 

Participantes Elegíveis - Os alunos participantes devem 

estar matriculados na escola de origem 

PROJETOS DE CURTA DURAÇÃO 

PARA MOBILIDADE DE 

ESTUDANTES 

 Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, Básica ou 

Secundária podem candidatar-se a mobilidades de curta 

duração. 

Duração do projeto Entre 6 a 18 meses. Terá que ter no mínimo uma 

mobilidade para alunos, com o máximo de 30 

participantes.  

Número de aplicações  

 

Por fase de seleção, cada organização pode apenas 

candidatar-se a um projeto de curta duração no sector da 

educação escolar.  As organizações que recebem uma 

bolsa para um projeto de curto prazo como parte da 

primeira ronda de candidaturas não podem candidatar-se 

à segunda ronda do mesmo tipo de candidatura. Em cinco 

anos consecutivos de chamada, as organizações podem 

receber no máximo três bolsas para projetos de curto 

prazo na educação escolar. As subvenções recebidas no 

período 2014-2020 não contam para este limite. 

PROJETOS ACREDITADOS PARA A 

MOBILIDADE DE ALUNOS E 

PESSOAL DA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR 

As organizações detentoras de uma acreditação Erasmus 

no ensino escolar podem candidatar-se a financiamento. 

As candidaturas baseiam-se no Plano Erasmus 

previamente aprovado, pelo que não é necessária uma lista 

detalhada e descrição das atividades previstas. As 

entidades detentoras de uma acreditação Erasmus para 

coordenadores de consórcios de mobilidade devem 

candidatar-se ao formato de consórcio de mobilidade. A 

lista de membros do consórcio de mobilidade deve ser 

fornecida no âmbito da candidatura e deve incluir pelo 
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menos um membro na organização além do Coordenador. 

Organizações que participam numa mobilidade de 

consórcio podem receber fundos para a implementação de 

dois acordos de subvenção KA1. Portanto, as 

organizações de educação escolar que recebem uma bolsa 

para um projeto de curto prazo ou um projeto credenciado 

podem participar adicionalmente de um consórcio de 

mobilidade educacional escolar como organizações 

membros. 

MOBILIDADE PARA ALUNOS E 

PESSOAL DE EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS 

 Projetos acreditados de mobilidade de alunos e docentes 

abertos apenas e a entidades detentoras de acreditação 

Erasmus no sector ensino escolar.Esta vertente especial de 

financiamento permite às organizações acreditadas 

receber regularmente financiamento para atividades de 

mobilidade que contribuam para a implementação gradual 

do Plano Erasmus. As acreditações Erasmus estão abertas 

a todas as organizações que pretendam organizar 

regularmente atividades de mobilidade. Nenhuma 

experiência anterior no programa é necessária para enviar 

a inscrição. 

 

Com exceção das mobilidades de curta duração em que os docentes dos países de origem podem 

acompanhar os seus alunos, as restantes modalidades de mobilidade, do ponto de vista da revisão 

bibliográfica efetuada, exigem que o acolhimento seja pensado, planeado e organizado no âmbito e 

apoio prestado por alguém alheio à escola, que abranja todos os aspetos referidos anteriormente. Este 

“alguém” desempenha um papel fundamental neste processo, e devemos assumi-lo como um terceiro 

parceiro. 
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Acolhimento de alunos em Mobilidades Erasmus+  

 

 

Relativamente às boas práticas pesquisadas em todo o mundo podemos concluir para estes grupos-

alvo (estudantes do ensino escolar), que as famílias de acolhimento são de facto a melhor solução 

para garantir que este tipo de mobilidades possam atingir os objetivos. Com efeito, quando a escola 

de origem envia alunos por um período de tempo significativo para outro país e escola não só deve 

prever-se toda a aprendizagem que ambas as escolas reconhecem como importante para o 

desenvolvimento curricular de cada aluno envolvido, como também deve prever-se um vasto 

conjunto de também se prevê, que envolve integração social e cultural, participação na vida do local 

de alojamento, hábitos e boas práticas. A pesquisa do ERA4SE  neste domínio permitiu-nos sugerir 

um quadro de princípios que são necessários atender quando se promovem mobilidades de longa 

duração para alunos do ensino escolar. Assim, para que estes princípios sejam aplicados e 

incorporados na mobilidade, é apresentado um Código de Boas Práticas para o acolhimento de 

estudantes. 

Código de Boas Práticas:  

1. Recomendações gerais 

Do ponto de vista dos provedores de hospedagem, a casa deve estar preparada para receber os 

alunos, preparar o quarto do aluno. Procure criar um espaço limpo, convidativo e acolhedor para 

eles. Pode ser sensato estar familiarizado com o horário e o calendário escolar. Os alunos podem 

ficar muito sobrecarregados no início. Certifique-se de que os alunos são incluídos nos passeios 

familiares, têm as mesmas regras que os restantes membros das famílias e estão integrados nas 

rotinas diárias/ semanais. Forneça algumas informações sobre a área local, como horários de 

transportes e direções para locais como atrações, pontos turísticos, biblioteca, ginásio, 
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supermercado. Como parte dos requisitos deste código, os alunos necessitam de providenciar dados 

de contacto de alguém que esteja disponível a qualquer hora (24 horas por dia, 7 dias por semana). 

Se o aluno não se está a adaptar à vida na cidade ou não se está a dar bem com os elementos da 

família de acolhimento é importante referir qualquer problema ao responsável pelo intercâmbio 

escolar o mais rapidamente possível.   

2. Tipos de visita de estudantes 

Mobilidade de grupo de estudantes (2 a 30 dias, mínimo de dois alunos por grupo) são integralmente 

acompanhadas por adultos pelo que não carecem de inscrição em todo o Código de Conduta. No 

entanto, existem alguns aspetos comuns a todos os alunos que as escolas devem assegurar. 

Visitantes de curto prazo para fins de aprendizagem de curta duração (10 a 29 dias) - Os alunos 

podem passar um tempo no estrangeiro para estudar numa escola parceira ou realizar um estágio 

noutra organização relevante no estrangeiro. Devem estar integrados numa família para viver 

durante o tempo que passam no estrangeiro. O Código de Conduta deve ser respeitado. 

Mobilidade de longo prazo dos alunos (30 a 365 dias) - Os alunos podem passar um tempo no 

estrangeiro para estudar numa escola parceira ou realizar um estágio noutra organização relevante 

no estrangeiro. Um programa de aprendizagem individual deve ser definido para cada participante. 

O treinamento pré-partida obrigatório deve ser fornecido a todos os participantes. Além disso, todos 

os participantes devem estar cientes e respeitar este Código de Conduta. 
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3. Responsabilidades 

As escolas devem assegurar que os visitantes de escolas internacionais têm supervisão de adultos 

suficiente. Determinar o rácio de um supervisor ao visitante apropriado pode ser baseado nos 

seguintes fatores: 

• O número de visitantes 

• As idades dos visitantes  

• A duração da visita 

• Visitantes com proficiência linguística em inglês mínima ou limitada 

• As atividades envolvidas. 

Em todos os casos, a escola de envio e a escola de acolhimento mantêm-se responsáveis por 

assegurar o cumprimento total das regras e leis aplicáveis nos países de envio e de acolhimento. 

Os provedores de hospedagem devem ter em mente: 

a) reduzir malefício aos alunos resultante de discriminação, racismo (incluindo racismo sistémico), 

bullying, assédio e abuso; 

(b) trabalhar com alunos e pessoal para reconhecer e responder efetivamente à discriminação, 

racismo (incluindo racismo sistémico), bullying, assédio e abuso; 

(c) promover uma cultura inclusiva por todo o ambiente de aprendizagem;  

(d) defender as necessidades e aspirações culturais de todos os grupos em todo o ambiente de 

aprendizagem;  

(e) Providenciar a todos os alunos informação: 
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(i) que apoia a compreensão, aceitação e ligação com todos os alunos, e a responsabilidade 

coletiva por um ambiente de aprendizagem inclusivo;e 

(ii) sobre os apoios culturais, espirituais e comunitários à sua disposição;  

(f) proporcionando aos alunos ambientes de aprendizagem acessíveis onde podem conectar-se 

com os outros, construir relacionamentos, apoiar-se mutuamente e acolher os seus amigos, 

famílias. Devem ser proporcionadas aos alunos oportunidades para  – (a) participarem 

ativamente e partilhar as suas opiniões de forma segura no seu ambiente de aprendizagem (b) 

estabelecer, construir relações e desenvolver redes sociais, culturais e espirituais. 

 (2) Os prestadores devem ter práticas de suporte aos alunos durante os seus estudos, incluindo 

– (a) permitindo aos alunos prepararem-se e ajustarem-se para um estudo mais aprofundado, e 

(b) manter a supervisão adequada da realização e envolvimento dos alunost; e (c) 

proporcionando aos alunos a oportunidade de discutir, em confidência, quaisquer questões que 

estejam a afetar a sua capacidade de estudar e fornecer aos alunos uma resposta às suas 

questões; e (d) fornecer aos alunos aconselhamento sobre caminhos para o estudo e 

desenvolvimento da carreira, se for caso disso.  

Independentemente da duração da visita, as escolas devem ter políticas e procedimentos em 

vigor que estabeleçam claramente as responsabilidades da escola, dos supervisores do 

agrupamento. 

4. Estadias em casa e alojamento 

Forneça às famílias anfitriãs uma orientação clara para hospedar os alunos e organize reuniões com as 

famílias antes da chegada do aluno, se necessário. Estabelecer um canal de comunicação próprio com 

os pais/ famílias de acolhimento é 

muito importante. Certifique-se de 

que são fornecidos com um fluxo de 

canais de comunicação, incluindo 

contactos de resposta de emergência. 

Os prestadores devem assegurar que 

o alojamento estudantil promova e 

fomente uma comunidade solidária e 

inclusiva que apoie o bem-estar e a 

segurança dos residentes. Os 

prestadores devem assegurar que as 

instalações e serviços de alojamento 

para estudantes sejam mantidos de acordo com um padrão suficiente para apoiar o bem-estar e a 

segurança e o sucesso educativo dos residentes.  São financiados adequadamente para realizar objetivos 

estratégicos e planos estratégicos para o alojamento estudantil, incluindo reparações, substituição e 
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melhorias. Os signatários devem assegurar que os alunos do terciário internacional tenham a 

oportunidade de participar em programas de orientação bem concebidos e adequados à idade e continuar 

a receber informações e conselhos relevantes para apoiar a realização, o bem-estar e a segurança.  

5. Documentação 

 

 

Os estudantes internacionais (incluindo estudantes de grupo) devem ter um seguro médico e de viagem 

adequado e atual enquanto estiverem no estrangeiro e para viajar de/para. Verifique se isto está em 

vigor, tendo em conta as atividades a desenvolver. Certifique-se de conselhos de seguro sobre viagens 

escolares e trocas para mais detalhes sobre os requisitos mínimos. Todos os alunos que a hospedar 

devem ter os documentos apropriados para viajar. Isto inclui passaportes válidos e vistos, se necessário.  
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Atividades escolares durante as Atividades  

De acordo com os objetivos deste quadro, os resultados da aprendizagem e o reconhecimento das 

mobilizações de aprendizagem são o cenário em foco. 

A experiência partilhada entre os parceiros do consórcio ERA4SE destacou a divisão entre as 

mobilidades de curto prazo e as mobilidades em que os alunos e as escolas passam várias semanas. 

Neste último cenário é muito difícil a aceitação por parte das escolas, professores, pais e alunos se 

durante as mobilidades as atividades no estrangeiro não estiverem diretamente ligadas aos resultados 

de aprendizagem que supostamente são de origem nos países de onde provêm os alunos. 

Para passar esta barreira ERA4SE fez um estudo de caso entre os parceiros escolares para simular quais 

as atividades que poderiam ser feitas e reconhecidas pela comunidade educativa na área da educação 

escolar. 

A conclusão da abordagem que parece mais eficiente é fazê-lo através dos recursos educativos, planos 

de aulas, atividades em sala de aula e outros materiais e atividades produzidos pelos projetos KA2 e 

KA3 Erasmus+.  

O consórcio concordou ainda que os novos recursos educativos, materiais e atividades que terão de ser 

produzidos, para os promover durante as mobilizações dos estudantes, devem ser realizados no âmbito 

do Programa Erasmus+.  Esta metodologia traz mais confiança entre parceiros, aumentando a 

probabilidade de assegurar o reconhecimento como trabalho curricular, bem como dos resultados da 

aprendizagem, entre escolas, professores e países.   

Cruzando o trabalho realizado nos Relatórios IO3 e no Guia ERASMUS+ , o mesmo deverá destacar 

os Pontos Fortes e Oportunidades  descritos no Relatório IO3.2 que ganham mais importância quando 

endereçados às atividades em sala de aula trazendo as mobilidades como metodologia que enriquece os 

programas/currículos escolares para os alunos. 

Oportunidades Pontos Fortes  

1. Fortalecer muitas das competências e qualidades necessárias no 

mundo do trabalho: 
1. Comunicação – proficiência linguística  

2. Cooperação  

3. Resiliência  

4. Competências digitais   

5. Aprender a aprender  

6. Aprendizagem de aquisição.   

b) Reforçar competências ligadas à ciência, à arte, à migração :  

1.compreender diferentes culturas, consciência cultural e expressões ;  

2. desenvolver a curiosidade ;  

3. pensamento crítico.   

c) Impulsionar capacidades e competências pessoais relacionadas :  

• Melhoria do desempenho 

das organizações 

educativas ;  
• Desenvolvimento da 

cooperação na 

organização escolar;  

• Partilha de boas 

práticas ;  

• Promover objetivos 

estratégicos na 

organização 

• Desenvolvimento da 

cidadania ativa;  
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1. desenvolvimento interpessoal;  

2. participação ;  

3. empreendedorismo social ;  

4. inclusão ;  

5. diversidade;  

6. equidade.  

d) Fomentar o triângulo do conhecimento :  

1. Identicar as melhores competências e as competências de 

conhecimento;  

2. participação ;  

3. empreendedorismo social.  

e) Melhoria do pessoal:  

1. linguagem   

2. peritos em especialização  

3. redes.  

• Aumentar a qualidade e a 

relevância das atividades 

das organizações ;  

• Fortalecer redes;  

• Desenvolvimento de boas 

práticas e métodos ;  

• Partilhar e confrontar 

ideias 

 

 

Neste estudo de caso, a ERA4SE utilizou um modelo para verificar as atividades que as 4 escolas 

podiam aceitar como atividades escolares reconhecidas para os seus alunos.  

Isto significa que, quando a atividade é verificada/validada, cruza o currículo pelo menos numa 

disciplina e é suposto ser desenvolvido para que o processo de ensino-aprendizagem possa avaliar os 

resultados da aprendizagem dos alunos através da avaliação(s). 

As atividades e recursos selecionados, como provêm de projetos ERASMUS+, têm também um acordo 

prévio de alguns países e organizações educativas e apoiam material e guias para os desenvolver. Estes 

parâmetros tornam a identificação mais adequada para as escolas e evitam mal-entendidos e outras 

dificuldades que possam ocorrer durante este processo. 

Abaixo mostramos alguns exemplos de atividades que poderiam ser integradas em Projetos de 

Mobilizações.  

Siga esta metodologia, a duração da mobilidade está dependente do número e tipo de atividades 

propostas para um Grupo-Alvo.  
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Modelo de atividade escolar para Mobilidade Erasmus+ 

 

 NOME DA ATIVIDADE:  LIGAÇÃO 

BREVE DESCRIÇÃO:  
 
 

De que forma esta atividade 
cruza o Currículo Escolar/ 
Programa 

Disciplina  

Nível de educação  

Duração  

Conteúdos principais:  Objetivos principais 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação 

 

 

 

Segue-se, como exemplo, um conjunto de atividades reconhecidas que podem ser incluídas pelos 

parceiros da escola do consórcio num Projeto Ka1 para alunos da área de Educação Escolar.   
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Lista de atividades reconhecidas pelos parceiros do  

ERA4SE [como um exemplo] 

NOME DA ATIVIDADE: Planear uma atividade 
escolar ao ao livre na natureza)  

HiperligaçãoFormativePackOurdoorActivities 

(europa.eu) 
 

BREVE DESCRIÇÃO: esta atividade explora o conceito de reutilização de materiais, reciclagem e 
sustentabilidade de forma dinâmica e apelativa para a reflexão dos alunos. Pretende-se que os alunos 
reflitam e façam sugestões para mudanças no comportamento individual que contribuam para um 
modo de vida mais sustentável e sejam capazes de realizar uma atividade prática de recolha de 
resíduos na natureza e depois reutilizar os materiais, dando-lhes uma nova vida. 

De que forma esta atividade 
cruza o Currículo Escolar/ 
Programa  Pode aplicar-se não 
só a Cidadania e 
Desenvolvimento mas também a 
Línguas, Artes Visuais, Desporto.  
Linguagem: Os alunos têm de 
refletir sobre os resíduos como 
um dos maiores problemas 
ambientais, para explorar o 
problema da utilização de 
produtos descartáveis e a 
importância da reciclagem, fazer 
sugestões para mudanças no 
comportamento individual. 
Sports:  “apanhar” lixo a correr 
ou a andar como no jogging. 
Artes Visuais: transformação dos 
resíduos obtidos, criação de um 
registo fotográfico e 
vídeográfico.  

Disciplina Cidadania e 
Desenvolvimento. 

Nível de educação Ensino Primário 

Duração Aproximadamente
1 hora e 30 
minutos 

Conteúdos principais: Desenvolvimento 
sustentável - Conceito de educação ambiental 
Conceito de plogging, reutilização de 
materiais, reciclagem e sustentabilidade  

 

Objetivos principais :Explorar a grande questão dos 
resíduos; Identificar os destinos finais destes resíduos e 
as questões associadas à utilização de produtos 
descartáveis; Compreender as alternativas à utilização 
de produtos descartáveis;Para compreender a 
importância dos 5 R's (Reduzir, reutilizar, reciclar, 
repensar, recusar); Compreender a necessidade de 
mudar os comportamentos individuais para práticas e 
produtos mais sustentáveis. 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação 

Seguir as instruções na descrição da atividade (ver FormativePackOurdoorActivities (europa.eu), 

exemplo 1)  Os alunos têm de pensar em ações e alternativas que promovam um ambiente escolar 

mais sustentável. Podiam fazer um disco fotográfico e vídeo gráfico.  O professor pode recolher 

material produzido pelos alunos durante o ensino e distribuí-lo a outros grupos de alunos de forma a 

escrever aos seus pares 2 pontos positivos e 1 ponto ou ponto negativo. Os grupos trocam então 

notas e verificam o trabalho uns dos outros. Assim, os alunos aprendem uns com os outros. Depois de 

o professor ter feito alguns comentários, os alunos podem reescrever o texto e enviá-lo como uma 

notícia a publicar nos meios de comunicação locais e regionais para divulgar esta boa prática 

ambiental. Alternativamente, o professor poderia avaliar os alunos usando um portfólio onde 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/0e1a5d1b-f6f2-4fe1-8426-9bece732333a/FormativePackOutdoorActivities.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/0e1a5d1b-f6f2-4fe1-8426-9bece732333a/FormativePackOutdoorActivities.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/0e1a5d1b-f6f2-4fe1-8426-9bece732333a/FormativePackOutdoorActivities.pdf
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pudessem colocar os seus trabalhos. 

 

 

NOME DA ATIVIDADE:  
 Valores  Europeus 

Hiperligação 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIÇÃO: Pede-se aos estudantes que partilhem ideias sobre os seguintes temas: valores 
fundamentais na nossa sociedade, respeito pela dignidade humana e pelos direitos humanos, liberdade, 
democracia e Estado de direito, que tipo de lugar é a Europa e que tipo de lugar quer que seja. 

De que forma esta atividade cruza o Currículo 
Escolar/ Programa  
Cidadania e Desenvolvimento 
Geografia 

Disciplina Geografia 

Nível de Educação Ensino Básico (3.º 
ciclo) 

Duração 70 minutos 

Conteúdos prinicipais:  
Identidade social 
Direitos Humanos 
Herança Cultural 
Cidadania 
Estudo dos valores Europeus 

Main Objectives 
Saber mais sobre os valores europeus 
Pensar nos próprios valores e compará-los com os 
valores de outras pessoas na Europa 
Ser mais empático com as pessoas em necessidade 
Desenvolver as capacidades de raciocínio 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação 

Os alunos são divididos em grupos de 4.  Cada grupo assume o povo de um dos países do mapa (Bulgária, 

Polónia, Grécia, Portugal, Espanha, Roménia, Suécia, Ucrânia) assumindo o valor expresso no mapa. 

Cada grupo recebe uma cópia da tabela e trabalha em conjunto para chegar a acordo sobre 3 razões que 

são relevantes para o seu país designado.  Cada grupo apresenta as suas descobertas à turma. O 

professor inicia uma discussão sobre o processo de escolha das 3 razões – quer os alunos se baseiem em 

estereótipos ou no seu conhecimento dos países. 

Reflexão guiada: Como ste sentiste durante o treino? Os alunos vão a um dos espaços marcados no 

sentimento que representa a sua emoção em relação à atividade de formação como um todo 

(Interessado, Conteúdo, Confuso, Surpreendido, Animado, Feliz, Embarrased, Nervoso). Qual a atividade 

de treino que mais gostaste? (Votação mentimeter) Como podes aproveitar o que aprendeste no treino? 

 

  

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DA ATIVIDADE  
Alterações climáticas e pobreza 

Hiperligação 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 
 

BREVE DESCRIÇÃO: Os alunos desempenham um papel para ao vivo entenderem a influência das 
alterações climáticas no bem-estar das pessoas. 

De que forma esta atividade cruza o 
currículo escolar/ Programa 
Cidadania 
Geografia 
Ciências Naturais 

Disciplina Geografia 

Nível de educação Ensino Básico (3.º 
ciclo) 

Duração 75 minutos 

Conteúdos principais:  
Inclusão Social e Diversidade 
Educação Ambiental 
 

 

Objetivos principais:Tomar consciência das alterações 
climáticas e das suas consequências 
 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. 

Chuva de ideias/ Dramatização: O professor pede primeiro aos alunos para pensarem sobre as 

alterações climáticas e como isso pode estar relacionado com a pobreza. Enquanto os alunos se 

preparam para a peça, os restantes alunos preparam-se e/ou ajudam no discurso ao governador com 

a orientação do professor. Os alunos fazem a peça. Depois da peça, o professor faz perguntas aos 

alunos: Como te sentiste quando percebeste como a pobreza está ligada às alterações climáticas? Foi 

difícil imaginar o mundo daqui a 50 anos? Como te sentiste ao preparar o discurso para os 

governadores? Consideras algo pelo qual valha a pena lutar? 

 

  

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DA ATIVIDADE: Proteger o ambiente Hiperligação 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIÇÃO: Sensibilizar os alunos para as pegadas ecológicas e quais as áreas que podem 
melhorar 

De que forma a atividade cruza o 
Currículo Escolar/ Programa 

Geografia 

Ciências Naturais 

Cidadania 

Disciplina Geografia 

Nível de educação Ensino Básico 
(3.º ciclo) 

Duração 75 minutos 

Conteúdos principais:  

Educação Ambiental 

Sustentabilidade 

 

Objetivos principais 

Familiarizar-se  com a pegada ecológica. 

Sensibilizar para as formas de proteger o 
ambiente 

Investigar problemas ambientais concretos a 
nível local, nacional e internacional. 

Identificar situações concretas de 
complementaridade e interdependência entre 
locais, regiões ou países na resolução de 
problemas ambientais. 

Sensibilizar para a necessidade de adotar 
medidas coletivas e individuais para reservar o 
património natural, aumentar a resiliência e 
fomentar o desenvolvimento sustentável. 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação 

O professor explica primeiro aos alunos o que é uma pegada ecológica. Também precisa de se 

concentrar no facto de os alunos não se sentirem culpados, mas de perceber em que áreas podem 

melhorar. Para cada pergunta, os alunos devem considerar por si mesmos qual a resposta a dar. Se 

eles não têm certeza de qual resposta para dar, eles devem estimar ou então tomar a resposta média. 

Os alunos também podem visuaizar o vídeo “A pegada ecológica 

explicada” https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY  de forma a melhor perceberem o 

objetivo da pegada ecológica. Aos alunos é dada uma cópia do questionário (Q-IC18.pdf) e colocam-

se em fila. O professor lê uma pergunta de cada vez - os alunos marcam as suas respostas no 

questionário e tomam os passos necessários. Quando todas as perguntas são lidas, os alunos podem 

observar onde estão. Juntam-se num grupo. Cada aluno resume os seus resultados. O professor 

explica quais são os números e permite que os alunos comparem os seus resultados com a média 

global. 

 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY
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NOME DA ATIVIDADE:  
O que é a diversidade? Todos diferentes, 
todos iguais 

Hiperligação 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

 

BREVE DESCRIÇÃO:  Promover uma atividade para que os alunos compreendam e respeitem a 
importância da diversidade 

 
De que forma a atividade cruza o 
Currículo Escolar/ Programa 
Foca-se numa abordagem 
multidisciplinar: Filosofia/ Ética 

Disciplina Geografia 
Filosofia/ Ética 

Nível de Educação Secundário 
(10.º ano) 

Duração 1 hora 

Principais conteúdos  
 

Diversidade e Inclusão Social 

Principais Objetivos 
Detetar as diferenças entre as pessoas no nosso meio 
próximo (amigos e familiares); 
Concluir que somos todos diferentes, mas igualmente 
importantes no “puzzle” da vida;  
Obter conhecimento mais profundo das vantagens e 
desvantagens de viver numa comunidade 
homogénea; 
Ter a perceção que diversidade é fortalecedora. 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. 

 Os estudantes são divididos em grupos de 8 a 10 pessoas. Cada grupo recebe um pacote de 8 a 10 

fotografias. A primeira pessoa escreve na caixa 1, dobra o papel para trás e passa o cartão de 

imagem para o vizinho da direita que escreve as suas impressões na caixa 2, dobra o papel e passa-

o para o vizinho direito, etc. Quando todos os alunos do grupo viram todas as fotos e escreveram as 

suas impressões, a parte 1 acabou. Cada aluno guarda a última folha de papel com quem trabalhou, 

desdobra a parte inferior do cartão de papel e lê todas as impressões de 8-10 para todo o 

grupo.  Comparando as primeiras impressões dos diferentes grupos – os representantes dos grupos 

vêm à frente e partilham os resultados da atividade. 

 

  

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DA ATIVIDADE:  
Jovem- Idoso 

Hiperligação 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

 

BREVE DESCRIÇÃO:  
Os dados das Nações Unidas mostram a tendência do envelhecimento da população em todo o 
mundo. Há menos pessoas em idade ativa a apoiar os mais jovens mais dependentes, o que tem 
consequências nas questões laborais (desemprego mais elevado entre os mais jovens), nos serviços 
de saúde e nos cuidados sociais, no crescimento económico, etc., desafios que poderiam ser 
enfrentados de formas muito mais humanizadas e eficientes se a velhice e a vida com os idosos não 
forem encaradas/ consideradas como uma responsabilidade, mas sim como uma vantagem. 

De que forma a atividade cruza 
o Currículo Escolar/ Programa: 
 
Geografia 
 Filosofia / Ética 
 

Disciplina Geografia 
 Filosofia / Ética 
 

Nível de Educação Secundário (10.ºano) 

Duração 90 minutos 

Conteúdos principais  
 
Inclusão Social e Diversidade 
Ações Intergeracionais 
Estruturas demográficas/ Comportamentos 

 

Objetivos principais 
Mentalidade desafiadora e perceção da velhice e da 
velhice, 
Identificar potenciais e necessidades de pessoas mais 
novas e idosas, 
Compreender a importância das ações 
intergeracionais tanto para os mais novos como para 
os mais velhos; 
Colmatar o fosso entre os mais novos e os mais 
velhos. 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. 

Os alunos são convidados a ouvir/ ler a animação multimédia do poema Beautiful Old Age de D.H. 

Lawrence (romancista e poeta nascido em Inglaterra em 1885). Perguntam-lhes se partilham a 

visão/perceção do poeta sobre a velhice e discutem sobre isso e as razões pelas quais têm de pensar 

o que pensam. O professor incentiva-os a expressar e partilhar as suas perceções, experiências e 

ideias sobre vulnerabilidades e capacidades de pessoas mais novas e idosas. Os alunos assistem aos 

2 vídeos “Uma vez que éramos jovens” e “Quando a adolescente encontra a velhice”. Em pares, é-

lhes pedido que comparem e registem 2 diferenças e 2 semelhanças dos 3 documentos (vídeos de 

poemas). Os alunos fazem uma aula de brainstorming de ideias de possíveis formas de interagir com 

pessoas com mais de 60 anos. Aos alunos é dado um modelo de 7 perguntas para planear uma ação 

intergeracional concreta para colmatar o fosso entre jovens e idosos, num contexto local específico 

e planeiam a ação (ainda trabalham em pares). Eles preenchem o modelo de planeamento: 1) o que 

nos propomos fazer, 2) por que fazê-lo/ para quê?, 3) Especificamente o que os jovens e idosos vão 

interagir, 4) como é que vai ser feito, 5) o que é preciso fazer?, 6) quando e (7) onde é que se pode 

fazer. Refletem sobre a atividade. 

 

  

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DA ATIVIDADE  
O meu direito à anti-discriminação 

Hiperligação 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  Espera-se que os alunos compreendam a importância da diversidade 
no que diz respeito à cor da pele, à religião, às crenças  

De que forma a atividade cruza o 
Currículo Escolar / Programa  
Cidadania 
Filosofia/ Ética 

Disciplina Filosofia e Ética 

Nível de Educação Secundário 
(10.º ano) 

Duração 1 hora e 10 
minutos 

Conteúdos principais:  
 
Direitos Humanos 

Objetivos principais 
Familiarizar com diferentes grupos de 
pessoas 
Sensibilizar para a anti-discriminação 
Entender que a diversidade existe 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. 

Os alunos estão divididos em 3 grupos de 6-8 alunos. Cada grupo recebe um conjunto de fotos e é 

solicitado a colocá-las no chão em ordem (partindo da pessoa mais forte na hierarquia para os mais 

fracos). Os alunos devem colocar fotos em silêncio total. Quem discordar da hierarquia pode mudar 

a ordem da foto. Em seguida, os estudantes visitam cada grupo. O grupo que "acolhe" o resto da 

classe (que está em silêncio), explica a razão da sua hierarquia. Quando a explicação termina, o resto 

da classe comenta sobre a hierarquia/perguntas. O facilitador pergunta aos alunos (em todos os 

grupos) o que sentem sobre a hierarquia. Este procedimento é repetido até que todos os grupos 

tenham apresentado a sua hierarquia à classe. A atividade termina com uma reflexão em grupo. 

 

  

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DA ATIVIDADE:  Impressão 3D  

Hiperligação 

https://erasmus- plus.ec.europa.eu/projects/search/ 

details/2019-1-UK01-KA102-060719 Craft 4.0 

BREVE DESCRIÇÃO: Aquisição da estratégia em impressão 3D e Modelação Digital 

De que forma a atividade cruza o Currículo/ 

Programa 
Durante a atividade é necessário usar a 
criatividade relacionada com Arte bem 
como a Tecnologia  
 

Disciplina Arte e  
tecnologia 

Nível de Educação Secundário 

Duração 5 sessões 
de 1 hora 

Conteúdos principais: 
Tecnologia Digital a ser usada em  

relação com a arte 

Objetivos principais:  

Aprender a fazer impressão 3D 

 

NOME DA ATIVIDADE: Desenvolvimento 

Sustentável 

Hiperligação 

 https://erasmus 

plus.ec.europa.eu/projects/search/details/201  

8-1-DK01-KA202-047076  

 

BREVE DESCRIÇÃO: a atividade consiste na formação de indivíduos em desenvolvimento e 
pensamento ambiental e sustentável. 

De que forma a atividade cruza o Currículo 
Escolar/ programa 

Os valores éticos e o conhecimento sobre 
alguns aspetos diferentes devem ser 
tidos em conta para saber agir, 
considerando o que é apropriado para o 
nosso futuro. 

Disciplina Biologia , 
Química e 
Ética 

Nível de educação Secondário 

Duração 4 sessões de 2 
horas cada 
uma 

Conteúdos principais 
Ciclo de recursos hídricos e nutrientes 
orgânicos 
Biodiversidade, energia e desperdício  
Zero milhas alimentos 

Objetivos principais 
Reconhecer a riqueza da natureza e a diversidade 
para proteger futuros desastres. 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação 

Inquérito de avaliação para verificar quais os hábitos que mudaram após a formação. 
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NOME DA ATIVIDADE: Treino de formação 
contra tendências antidemocráticas 

Hiperligação 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/ 

search/details/2019-1-DE02-KA202-006171 

BREVE DESCRIÇÃO: Intervenção em workshops, por assistentes sociais ou especialistas em 

trabalho social juvenil que trabalham com jovens desfavorecidos e decisores no trabalho social 

dos jovens 

De que forma a atividade cruza o 
Currículo Escolar/ Programa 
Ter em conta posições éticas, 
compreender importantes 
acontecimentos históricos. 

Disciplina Sociologia 
História, 
Ética 

Nível de Educação Secundário 

Duração Um ano letivo 

Conteúdos principais 

Direitos Humanos 

Objetivos principais: Lutar contra tendências anti-

democráticas 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação 

Os participantes vão discutir para refletir sobre a sua própria posição  

 

NOME DA ATIVIDADE  
Europa das mil culturas 
 

Hiperligação 

Search | Erasmus+ (europa.eu) 
 

BREVE DESCRIÇÃO: Uma grande parte dos jovens vê a diversidade cultural dos seus pares como 
uma ameaça, e a sua ansiedade resulta principalmente do mal-entendido de outras culturas 
combinadas com a influência de estereótipos e fake news divulgados nos meios de comunicação 
social. A falta de aceitação transforma-se muitas vezes em atos de agressão física. Tendo em 
conta esta atitude das comunidades locais, os professores de uma escola e os seus alunos nas 
suas comunidades locais organizam workshops/eventos sobre várias culturas europeias, dirigidos 
a crianças e jovens da região. 

De que forma a atividade cruza 
o Currículo Escolar/ Programa 
Cidadania e Desenvolvimento e 
também Línguas e/ ou Literatura  
 

Disciplina Cidadania e 
desenvolvimento 

Nível de educação Secundário 

Duração 1 semana para 
preparação, 2-3 horas 
para a atividade  

Conteúdos principais 
 Inclusão -Equidade, Criatividade e 
Cultura Dos Migrantes  

Objetivos principais 
Todos os participantes podem ter a oportunidade 
de aprender mais sobre o fenómeno da migração, 
aprender sobre as suas causas e efeitos para as 
comunidades locais, conhecer o ponto de vista dos 
jovens migrantes que vêm para os seus países  
- a atividade visa despertar o interesse dos jovens 
locais no que se diz respeito ao multiculturalismo, 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-2-PL01-KA205-082933
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encorajando-os a expandir as suas competências 
interculturais - cultivar a empatia  

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. 

Os professores e os seus alunos nas suas comunidades locais organizam workshops/eventos sobre 

várias culturas europeias, dirigidos a crianças e jovens da região, a fim de aprender mais sobre o 

fenómeno das migrações, aprender sobre as suas causas e efeitos para as comunidades locais, 

conhecer o ponto de vista dos jovens migrantes que vêm para os seus países,  cultivar a empatia. 

Para isso, os professores poderiam utilizar fontes históricas segundo as quais os seus 

antepassados foram obrigados a migrar para outro local, a utilizarem material fotográfico ou 

outro de jornais ou revistas relacionadas com a migração, extratos de romances sobre emigração 

ancestral ou de filmes sobre emigração. Utilizando elementos do material, os alunos fazem 

apresentações ou vídeos, escrevem artigos, no contexto do curso de línguas, nos quais 

apresentam o tema a uma audiência dos seus pares. O material é verificado pelos colegas e pelos 

professores antes de ser apresentado. Para a avaliação dos alunos, que participam na atividade, o 

docente faz um quiz online para que os alunos possam verificar os seus conhecimentos e o que 

entenderam. Sugere-se que repita o questionário após o evento para verificar se algo mudou na 

mentalidade após o contacto com jovens migrantes.  

 

NOME DA ATIVIDADE CHAVE PRINCIPAL: 
ABRIR PORTAS, DERRUBAR PAREDES  
 

Hiperligação 

Search | Erasmus+ (europa.eu) 
 

BREVE DESCRIÇÃO: O projeto tem sido dirigido  a alunos com idades compreendidas entre os 15 e 
os 17 anos, que precisavam de reforçar as suas competências fundamentais para promover a 
inclusão social.  

De que forma a atividade cruza 
o Currículo Escolar / programa 
Cidadania e Desenvolvimento e 
também Línguas e/ ou Literatura, 
Arte, TIC, História 

Disciplina Cidadania e 
Desenvolvimento 

Nível de Educação Secundário 

Duração 2 semanas para 
preparação, 2-3 
horas para criar o  
poster. A atividade 
pode durar 1 ou 2 
horas 

Conteúdos principais  
Igualdade, coesão social e educação 

inclusiva; 
Criatividade e inovação; 
Aprender a viver juntos sem preconceitos ou 

desconfiança mútua.  

Objetivos principais: Promover os valores europeus 
da Paz, inclusão, igualdade entre homens e 
mulheres e justiça social. 
 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação.Os estudantes têm de criar um produto 

gráfico por grupo para divulgar o valor dos valores europeus da Paz, Igualdade, Inclusão, Justiça 

Social num evento cultural. Através de textos jornalísticos ou literários ou filmes relacionados com 

a rejeição de pessoas diferentes para a norma social, os estudantes são convidados a discutir os 

problemas criados pelas desigualdades sociais. Depois assumem papéis. Os alunos desempenham 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-IT02-KA219-036464
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o papel de pessoas que lutaram para abolir as desigualdades, outras que foram perseguidas por 

serem diferentes ou assumir o papel dos perseguidores no contexto da lição. Cada grupo/papel 

desenvolve os seus pontos de vista. Depois de completarem esta atividade tendo-se focado no 

ponto de vista de cada lado, tentam criar um cartaz ou outro produto gráfico, digital ou impresso, 

para apresentar num evento o valor de aceitar outros. Os alunos envolvidos no projeto tornaram-

se porta-vozes pelos valores que adquiriram. Os professores avaliam os seus alunos pelo texto 

que escreveram, pelos argumentos que utilizaram, pela colaboração que desenvolveram entre 

eles durante o tempo em que têm trabalhado nas atribuições e se para o produto gráfico foram 

capazes de utilizar os elementos adequados para persuadir o público pretendido. Por último, pela 

seriedade com que se dedicaram à atividade.  
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NOME DA ATIVIDADE: Métodos de ensino 
criativos aplicando filme e drama na escola  
 

Hiperligação 

Search | Erasmus+ (europa.eu) 
 

BREVE DESCRIÇÃO: O projeto "Métodos de Ensino Criativos Aplicação de Cinema e Drama" 
centra-se numa abordagem interdisciplinar de como integrar o "drama" e o "cinema" numa 
variedade de disciplinas de forma a criar situações de ensino inovadoras. 

De que forma a atividade cruza 
o Currículo escolar/ Programa 
Foca-se numa abordagem 
multidisciplinar de como integrar 
"dramatização" e "filme" numa 
vareidade de disciplinas: Línguas, 
Literatura /Expressão Dramática, 
TIC, Arte 

Disciplina 
 

Linguagem, 
Literatura/ 
Expressão 
Dramática, TIC, 
Arte  

Nível de educação Secundária 

Duração 6-8 horas 

Conteúdos principais: 
IDENTIDADE,ESCOLA,INCLUSÃO, 
RELACIONAMENTOS, PROBLEMAS DE 
JUVENTUDE  

Objetivos principais 
Criar situações de ensino inovadoras  
Alunos e professores expressam-se numa forma 

digital (cinematográfica) e numa forma ativa e 
comunicativa (dramatização)    

Para sensibilizar para os temas (filme, dramatização) 
entre os alunos e para lhes fornecer um 
conhecimento sólido sobre cinema e drama  

 Ganhar uma variedade de competências: trabalho 
em equipa, liderança, capacidades de comunicação, 
empreendedorismo, orientação de resultados, 
resolução de problemas, competências informáticas, 
competências de tomada de decisão, competências 
linguísticas, aprendizagem de forma a aprender, 
responsabilidade social e cívica, consciência cultural e 
criatividade.  

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. No quadro da Língua, Literatura e dentro 

do quadro do currículo, o professor seleciona uma peça de teatro adequada para adolescentes e 

utiliza atividades comunicativas e baseadas na linguagem na sala de aula para abordar o texto 

com os alunos. Depois, alguns grupos de alunos podiam escolher uma parte da peça para 

apresentar aos seus colegas na escola. Enquanto outros grupos de estudantes, em colaboração 

com o professor de TIC, poderiam fazer a mesma ou outra parte em um filme. Em seguida, uma 

discussão poderia ser realizada sobre as diferentes características do teatro versus filme, por 

exemplo, drama, direções de palco, uso de câmera, tiros e. t. c. Todos os alunos podem participar 

de tal atividade. Especialmente as crianças com aprendizagem ou outras dificuldades podem 

desempenhar um papel e isso pode aumentar a sua autoestima. Particularmente as crianças com 

aprendizagem ou outras dificuldades podem desempenhar um papel e isso pode aumentar a sua 

autoestima. O professor avalia os seus alunos pelas soluções que criaram durante a dramatização, 

pela colaboração que tem vindo a desenvolver-se entre eles durante o tempo em que têm 

trabalhado na peça, pela seriedade com que se envolveram na atividade. 

 

  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-AT01-KA219-035074
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NOME DA ATIVIDADE 
 A MINHA CIDADE, A MINHA CASA, A MINHA 
RESPONSABILIDADE 
 

Hiperligação 

Search | Erasmus+ (europa.eu) 

BREVE DESCRIÇÃO: Um ajuste ou alternativa ao método clássico de ensino da história da escola. 
Analisando edifícios monumentais representativos, a análise atravessou o eixo do tempo rumo ao 
futuro. 

De que forma a atividade cruza 
o Currículo Escolar/ Programa 
Foca-se numa abordagem 
multidisciplinar: Hstória, 
Literatura, TIC, Arte. 

Disciplina História 

Nível de Educação Secundário 

Duração 4-6 horas 

Conteúdos principais: TIC - Novas 
Tecnologias -Competências Digitais 
Criatividade 
Inclusão Social 
Equidade  

Objetivos principais  
Sensibilizar a própria cidade dos estudantes e partilhá-lo 
internacionalmente com os parceiros para transformar 
o compromisso educativo em valor da UE através dos 
meios de comunicação e da interpretação artística  

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. 

No contexto da aula de História, o professor incentiva os alunos a escolherem um monumento da sua 

cidade ou da região mais alargada e a procurarem informações sobre o mesmo. Através da procura de 

provas eles entram em contacto com formas de vida mais antigas, diferentes hábitos das pessoas, uso 

diferente da terra. Os estudantes têm de descrever a vida, tradições e lendas das famílias que viveram 

naqueles edifícios, os acontecimentos históricos que assistiram e testemunharam, os movimentos 

culturais no seu respetivo período de tempo. Portanto, mantêm vivos os momentos memoráveis da 

história do país. Utilizando os resultados da pesquisa, os alunos podem criar personagens no quadro 

da aula de Literatura, que narram incidentes do passado que se relacionam com os edifícios 

específicos ou podem escrever peças sobre a história do edifício e apresentá-las aos seus colegas na 

escola ou num salão da comunidade. Todos os alunos podem participar de tal atividade. Além disso, 

no quadro da aula de TIC,/Aula de arte os alunos podem criar um registo fotográfico e vídeográfico ou 

um cartaz sobre a história do edifício e apresentá-los numa exposição ou num evento. Podem fazer o 

upload das suas criações no site da escola/blogs, redes sociais.  Para a avaliação dos alunos, que 

participam na atividade, o docente faz um quiz online para que os alunos possam verificar os seus 

conhecimentos e o que aprenderam. Em alternativa, o professor poderia avaliar os alunos usando um 

portfólio onde pudessem colocar as suas conquistas.  

 

  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-RO01-KA219-037098
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NOME DA ATIVIDADE  
Os meus Direitos Humanos são 30 

Hiperligação 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

 

BREVE DESCRIÇÃO: A atividade pretende que os estudantes percebam que "Os direitos humanos são 
como um puzzle; se faltar uma peça, o puzzle está incompleto. Isto é o mesmo para as pessoas que 
vivem na pobreza; tirar um dos nossos direitos e ameaçá-los a todos. Não se pode dar às pessoas os 
seus direitos pouco a pouco e esperar que melhorem as coisas pouco a pouco. 

De que forma esta atividade 
cruza o Currículo Escolar/ 
programa 
Cidadania e Desenvolvimento 
Filosofia / Ética 

Disciplina Cidadania e 
Desenvolvimento 
Filosofia / Ética 

Nível de Educação Secundário 

Duração 1 hora e 30 minutos 

Conteúdos principais:  
Igualdade 
Coesão Social 
Educação Inclusiva 
Direitos Humanos 

 

Objetivos principais 
Sensibilizar para os direitos humanos; 
Perceber que se um direito humano está em falta, a 
pessoa não está completa (é como um puzzle; se uma 
peça falta, o puzzle não está completo) 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. 

Os estudantes fazem um desenho de um lado do cartão que representa: (a) um (ou mais) direito 

humano, ou (b) um estado de direito humano. Desenham 30 peças de serra do outro lado do cartão e 

cortam com tesouras. Os alunos escrevem em cada peça (no lado em branco) um direito humano 

(simplificado se necessário). Se os alunos têm menos de 30 anos, então alguns escrevem em duas peças. 

Cada aluno lê alto o direito humano que escreveu e tenta explicar qual é o significado da direita. Em 

seguida, eles fazem o puzzle usando as peças desenhadas. O professor explica a importância de ter 

todas as peças para fazer um puzzle. Da mesma forma, o professor explica a importância de todos os 

direitos humanos para completar uma pessoa. Tempo de reflexão entre professores e alunos. 

 

  

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DA ATIVIDADE:  
 O meu direito à privacidade 

Hiperligação 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIÇÃO: Vivemos num mundo onde a privacidade não importa? Aquele em que o nosso 
direito de fazer o que queremos dentro dos limites legais é estilizado pelo desejo incorrigível de nos 
espiar e saber exatamente o que estamos a fazer a todo o momento?  
A privacidade importa e é valiosa! Não dê a sua vida! 

De que forma a atividade cruza 
o Currículo Escolar/ Programa 
Problemas do Mundo 
Contemporâneo 
Cidadania e Desenvolvimento 

Disciplina Filosofia/ Ética 

Nível de Educação Secundário 

Duração 80 minutos 

Conteúdos principais: As fronteiras entre o 
público e o privado 

O desenvolvimento do tema deve ter 
como objetivo a elaboração de um ensaio 
filosófico, devendo a sua extensão e grau 
de aprofundamento ter em conta a 
maturidade dos alunos (eventual área de 
trabalho transversal com outras 
disciplinas). 

Objetivos principais 
Delimitação rigorosa de um problema filosófico dentro 
de uma área temática. 
Enunciação de posições com clareza e rigor, com 
possível apresentação das suas próprias posições. 
Confronto crítico de teses e argumentos. 
Determinar as implicações práticas das teses e 
teorias em discussão. 
Aplicação adequada do conhecimento filosófico para 
pensar sobre problemas que surgem às sociedades 
contemporâneas. Apresentação de soluções relevantes 
para estes problemas, articulando, quando possível, 
com outras áreas de conhecimento numa visão ide 
integração que leva os alunos a mobilizar 
conhecimentos previamente adquiridos na disciplina de 
Filosofia e outras disciplinas do seu curso escolar. 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. 
Os estudantes são divididos em 4 grupos de 5-6. Cada grupo é atribuído com um nome relacionado 

com questões/hábitos/recados pessoais diários. Os grupos são nomeados de acordo com o que os 
estudantes trouxeram:Grupo 1. Facebook/Internet Group/ 2. Casa/ Grupo 3. Escola/ Grupo 4. Amigos. 
Quando os grupos são fixos, os alunos encontram um espaço na sala e formam-no como se fosse o seu 
espaço pessoal. Eles criam os seus limites, eles podem decorá-lo e eles colocar no meio os pertences 
que trouxeram. Quando todos os grupos estão prontos, os professores aconselham os alunos a 
"construir estratégias" sobre (a) como tirar as coisas de outros grupos (talvez precisem de decidir o 
que vale a pena tomar e o que não é) e (b) como proteger os seus próprios pertences.  O professor 
permite que os alunos tentem tirar coisas de outros grupos; ao mesmo tempo, precisam proteger os 
seus próprios pertences. Quando os 15' passarem, o professor interrompe imediatamente o 
procedimento e pede que os alunos regressem aos seus grupos com o que resgataram e/ou levaram. 
Pede aos grupos que apresentem o que conseguiram.                 

DT  Animated Video  

Atividade desenvolvida em trabalho de equipa com autoavaliação, avaliação por pares, processo e 

produto                            
 

 

  

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
https://vimeo.com/170397733
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NOME DA ATIVIDADE  
 Intolerância/ Discriminação 

Hiperligação 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIÇÃO:  
Imagine se as árvores enviassem sinais de Wi-Fi; estaríamos a plantar tantas árvores e provavelmente 
salvaríamos o planeta também. Pena que só produzem o oxigénio que respiramos.   (Uma citação 
ecológica) 
"A maior ameaça ao nosso planeta é a crença de que outra pessoa a salvará." 
Robert Swan 

De que forma a atividade cruza o 
Currículo Escolar/ Programa 
Problemas do Mundo Contemporâneo 
Cidadania e Desenvolvimento 

Disciplina Filosofia 

Nível de educação Secundário 

Duração 80 minutos 

Conteúdos principais:  
Responsabilidade ambiental 
Educação Ambiental 
O desenvolvimento do tema deve ter 
como objetivo a elaboração de um ensaio 
filosófico, devendo a sua extensão e grau 
de aprofundamento ter em conta a 
maturidade dos alunos (eventual área de 
trabalho transversal com outras 
disciplinas). 

Objetivos principais 
Delimitação rigorosa de um problema filosófico dentro 
de uma área temática. 
Enunciação de posições com clareza e rigor, com 
possível apresentação das suas próprias posições. 
Confronto crítico de teses e argumentos. 
Determinar as implicações práticas das teses e 
teorias em discussão. 
Aplicação adequada do conhecimento filosófico para 
pensar sobre problemas que surgem às sociedades 
contemporâneas. 
Apresentação de soluções relevantes para estes 
problemas, articulando, quando possível, com outras 
áreas de conhecimento numa visão integrativa que leva 
os alunos a mobilizar conhecimentos previamente 
adquiridos na disciplina de Filosofia e outras disciplinas 
do seu percurso escolar. 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. 
Contar histórias e interpretar com marionetas. 
O professor convida os alunos a verem o vídeo e discutem com eles as potencialidades de fazer 
marionetas e desenhar a atuação. Os estudantes dividem-se em pequenos grupos (3-5 elementos) 
que trabalham numa das seguintes formas específicas de discriminação. O professor trata de cada 
grupo um pequeno papel com uma das seguintes formas de discriminação: 
Grupo 1: discriminação baseada no género,Grupo 2: discriminação baseada na etnia,Grupo 3: 
discriminação baseada no estatuto social, Grupo 4: discriminação baseada em crenças e práticas 
religiosas,Grupo 5: discriminação baseada na deficiência,Grupo 6: discriminação com base na idade.  
Nestes pequenos grupos, os estudantes pensam numa situação realista de discriminação e trabalham 
num enredo de história que aborda este tipo específico de discriminação (um relato de testemunhas 
oculares ou um incidente autobiográfico, mas pode ser uma situação contada por outra pessoa ou que 
eles conhecem pelos meios de comunicação social) e decidem uma forma de abordar. Uma vez que os 
elementos de cada grupo tenham escolhido a situação realista e a forma(s) de abordar a situação de 
intolerância/discriminação, é-lhes dado o gráfico da história para ajudá-los a produzir uma história 
sobre o assunto. Eles escrevem o enredo em forma de um texto dramático a ser realizado (diálogos 
para a realização com uma marioneta de teatro).  Os grupos fazem marionetas com os materiais 
recicláveis e usam-nas para representar o enredo que criaram. Os alunos e professores refletem sobre 
estereótipos e preconceitos que conduzem a todo o tipo de discriminação, com base nas questões a 
seguir sugeridas. 
Atividade desenvolvida em trabalho de equipa com autoavaliação, avaliação por pares, processo e 
produto. 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DA ATIVIDADE:  
Resolução eficaz de conflitos 

Hiperligação 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

BREVE DESCRIÇÃO: A capacidade de resolução de conflitos não violentos é uma característica da 
cidadania democrática. Os conflitos podem ser resolvidos através de uma comunicação adequada 
entre as partes argumentantes, através da negociação ou da meditação. O objetivo fundamental de 
um resultado eficaz do conflito é preservar a relação de modo a que os interesses de ambos os lados 
sejam satisfeitos em vez de ganhar o conflito à custa ou perda do outro lado.  

De que forma a atividade cruza o Currículo 
Escolar/ programa 
Filosofia 
Cidadania e Desenvolvimento 
Sociologia 

Disciplina Filosofia 
Cidadania e  
Desenvolvimento 

Nível de Educação Secundário 

Duração 110 minutos 

Conteúdos principais:  
 

Cidadania Democrática 
Comunicação 

Objetivos principais 
Alunos aperceberem-se do poder positivo do 
conflito; 
Os estudantes desenvolvem competências 
numa resolução eficaz de conflitos com base 
na estratégia win-win (ganho/ ganho); 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação. 
Chuva de ideias: Os alunos dizem palavras que associam à palavra "conflito". As palavras estão 
escritas no quadro ou num papel de desenho grosso. Os alunos também podem usar desenhos – 
símbolos. Em seguida, os estudantes agrupam as palavras de acordo com semelhanças, por exemplo 
sentimentos, razões, consequências de conflitos, etc. Um conflito pode ser benéfico? Os estudantes 
estão divididos em dois grupos. Cada grupo usa o respetivo slide da apresentação e escreve sugestões 
num papel de desenho grosso. Grupo 1 – o que é benéfico para mim?; Grupo 2 – o que não é benéfico 
para mim? Resolução de conflitos através de estratégia win-win. Explicando a estratégia com os 
diagramas na apresentação.                      
Role play: Preparação: os alunos são divididos em quatro pequenos grupos de 4-5 pessoas. Cada 
grupo discute a situação e, em seguida, desenvolve um plano de ação.                 
Representar a situação – dramatização. Os participantes escolhem os papéis. Para além dos papéis 
de Martin e João, pode haver outros papéis também – de um professor, pai e colega de turma 
(apresentação de vídeo).  Quando a encenação acaba, o facilitador prepara uma discussão reflexiva 
sobre as seguintes questões: Como se sentiu como participante na situação? O que faria se estivesse 
no lugar do Martin? E no lugar do John? Gostou e usaria as soluções oferecidas pelos grupos? O que 
ajudou a resolver a situação? Como é que o comportamento dos participantes dificultou a resolução 
de conflitos? O que mais se pode fazer para resolver conflitos? 

 

  

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DA ATIVIDADE: Criação de um 
logótipo 

Hiperligação: 

https://erasmus- plus.ec.europa.eu/projects/search/ 

details/2019-1-PL01-KA204-065154 

BREVE DESCRIÇÃO: Criar um LOGÓTIPO a ser publicado no Facebook, Instagram, o site e 
qualquer rede social que seja considerada apropriada. 

De que forma a atividade cruza 
o Currículo Escolar/ Programa. 

 
Esta atividade utiliza a criatividade e as 
competências artísticas, mas também a 
Tecnologia. 
Diferentes competências de diferentes 
áreas irão interagir para obter um bom 
resultado final. 

Disciplina Arte e 
tecnologia 

Nível de Educação Secundário 
(12.º ano) 

Duração O workshop será 
desenvolvido em 
algumas sessões 
de 2 horas cada. 

Conteúdos principais 

Reconhecer boas práticas na oferta de 

educação sobre novas Tecnologias a alunos 

adultos usando um conceito de trabalho 

FABLAB. 

Objetivos principais 

Usar o FABLAB como um conceito de trabalho para 

desenvolver a aprendizagem pro ativa. 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação  

Criação de um questionário para reunir informação 
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NOME DA ATIVIDADE: Inclusão dos 
migrantes 

Hiperligação 

https://erasmus- plus.ec.europa.eu/projects/search/ 

details/2019-1-ES01-KA202-065450 

BREVE DESCRIÇÃO: A atividade consiste em realizar um curso para fomentar a inclusão dos 
migrantes 

De que forma a atividade cruza 
o Currículo Escolar/ programa 
Não só a linguagem, mas 
também a consciência cultural 
para obter a capacidade de 
interagir em novos contextos 

Disciplina Filosofia, 
Sociologia, Ética 
e Línguas 

Nível de Educação Secundário 
(12.º ano) 

Duração 1 sessão por 
semana durante 
1 ano 

Conteúdos principais: Inclusão 
Laboral 
 Integração Social 
Aprendizagem de linguagem. 

Objetivos principais  
Facilitar a inclusão do trabalho para obter perfil 
profissional especializado 

Como desenvolver e providenciar feedback/ avaliação 

 Questionário sobre mudanças nos perfis pessoais 

Conclusão 

As mobilidades dos alunos, ao longo do ano letivo, precisam de ter um forte desígnio para que o longo 

período no estrangeiro em casa, na escola e no país seja visto como um facilitador para enriquecer todas 

as dimensões dos alunos. Este documento fornece uma visão geral para as escolas sobre o que deve ser 

considerado quando desejam desenvolver um Projeto KA1. Encarando as escolas, professores e alunos 

no âmbito individual, social, pedagógico – Currículo/Disciplina, este Quadro apresenta um modelo com 

três pilares que procuram conferir o reconhecimento da mobilidade através do meio educativo de todos 

os intervenientes. 


