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A nossa visão do projeto é a criação de comunidades de 
aprendizagem locais, regionais e europeias vibrantes, fomentadas 
por Facilitadores de Aprendizagem Regionais. Precisamos de novos 

sistemas organizacionais para nos apropriarmos das questões e 
preocupações da sociedade em geral. 

A nossa abordagem está centrada nas redes analógicas e digitais e 
na criação de estruturas de apoio que tenham em conta o valor das 

redes informais. 
A mensagem-chave que o projeto pretende transmitir é: 

“Quando partilhamos, ganhamos”.

management



Quando falamos de “comunidades de aprendizagem”, estamos a referir-nos a formas de 
intercâmbio e cooperação organizadas por nós próprios ou apoiadas pela comunidade, nas quais 
as autoridades educativas, idealmente, também se envolvem. As Comunidades de Aprendizagem 
apresentam soluções para as questões quotidianas da educação, para mediar os desafios 
apresentados pelo sistema educativo a diferentes níveis. Estas soluções envolvem a criação, 
troca e desenvolvimento de materiais didáticos, etc. As Comunidades de Aprendizagem estão 
também envolvidas no desenvolvimento pioneiro de materiais e métodos de ensino inovadores.

 CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES

 GRUPO-ALVO
O nosso grupo-alvo são os professores e a sua rede de apoio/estrutura educativa. O nosso objetivo 
é apoiar indiretamente o trabalho dos professores e facilitar o planeamento, implementação e 
acompanhamento das suas aulas, concentrando-nos nos princípios de cooperação e intercâmbio. 
Através de redes ativas, mas também através de possibilidades de ligação, os professores não 
terão mais a sensação de estarem sozinhos no terreno, mas integrados num sistema profissional 
que também lhes traz mais autoconfiança e uma sensação de autoeficácia.

 RESULTADOS

 OBJETIVOS 

RELATÓRIO E DOCUMENTO 
DE ORIENTAÇÃO POLÍTICA 
que detalha a nossa visão 
para a cooperação europeia 
no setor da educação escolar                    

Um CURRÍCULO 
INOVADOR para 
facilitadores de 
comunidades de 
aprendizagem       

MATERIAIS DE 
APRENDIZAGEM 
para facilitadores 
de comunidades de 
aprendizagem                                                                           

Uma PLATAFORMA 
ÚNICA COMPATÍVEL e 
de COLABORAÇÃO para 
pares de aprendizagem 
regional

LÍNGUAS
INGLÊS SUECO ALEMÃO PORTUGUÊS
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Pelo menos 12 COMUNIDADES  
DE APRENDIZAGEM REGIONAL.

 

A FORMAÇÃO de 24 Facili-
tadores Regionais da Comuni-
dade de Aprendizagem.

O desenvolvimento de uma PLATAFORMA DE REDE 
PASSIVA APOIADA pela Inteligência Artificial para pro
fessores e intervenientes escolares para testar uma 
nova opção de desenvolvimento para eTwinning.

O desenvolvimento de um CURRÍCULO DE 
FACILITADORES COMUNITÁRIOS DE 
APRE N DIZAGEM, que mais tarde se tor nará 
uma oferta padrão do workshop KA1.

A criação de uma COMUNIDADE 
EUROPEIA DE APRENDIZAGEM 
ALÉM FRONTEIRAS.
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