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O PATRIMÓNIO CULTURAL é amplamente reconhecido em toda 
a Europa como um veículo de identidade cultural. A proteção do 
nosso património comum e a promoção da diversidade cultural são 
também instrumentos muito importantes para aproximar diferentes 
comunidades e reforçar o diálogo entre diferentes culturas.
É por isso que um dos principais objetivos do projeto EDUCLAB é 
formar professores pré-escolares que trabalham com crianças dos 
3 aos 5 anos de idade, a fim de implementar workshops no domínio 
da Cultura, a fim de aumentar a sensibilização das crianças para 
a importância do património cultural como um bem comum, 
independente de quaisquer considerações étnicas ou religiosas.

ESTADO ACTUAL DO PROJECTO

1. Produção intelectual 1: EDUCLAB orientações
As Diretrizes EDUCLAB são o primeiro Resultado Intelectual do 
projeto concluído. Fornece um quadro compacto sobre a organização 
e implementação de workshops culturais educativos no pré-
escolar. Uma análise aprofundada dos dados recolhidos durante as 
discussões dos grupos focais com 50 educadores dos cinco países 
parceiros (Chipre, Itália, Portugal, Roménia, e Turquia) identifica: as 
crenças dos educadores sobre arte e cultura, os contextos dentro 
dos quais os educadores trabalham, características das melhores 
práticas que se desenvolvem em torno da aprendizagem baseada 
em projetos, baseada em inquéritos e baseada em objetos, bem 
como desafios e lacunas de competências relevantes para a 
tecnologia e educação inclusiva. Outros temas emergentes incluem 
as relações entre pais e as ideias dos educadores sobre como as 
oficinas culturais podem ter um impacto positivo na autoconfiança 
das crianças pequenas, na aprendizagem ao longo da vida, nas 
experiências enriquecidas e nas competências cognitivas, sociais e 
emocionais. A IO1 também fornece uma abordagem metodológica 
para a implementação de workshops culturais no pré-escolar, 
bem como as Diretrizes EDUCLAB para a IO2. Estas referem-se à 
definição de atividades de aprendizagem cultural e aprendizagem 
ativa (abordagem construtivista), especialmente em relação à 
comunicação, experimentação, documentação e experiências 
multissensoriais que são envolventes e divertidas.

2. Produção intelectual 2: EDUCLAB Manual de formação
O Manual de Formação, oferecendo novas abordagens para 
educadores no pré-escolar especialmente na transmissão do 
conceito de património cultural (e natural) foi completado. O 
objetivo deste manual de formação é fornecer competências aos 
professores no pré-escolar para implementar oficinas culturais e 
fornecer-lhes competências na área digital e abordagens inclusivas, 
através das quais a sensibilização para a abordagem STEAM se 
torna uma prioridade para as crianças no seu período de educação 
pré-escolar. Os educadores são instados a estarem familiarizados 
com as novas tecnologias e também a utilizá-las nas suas aulas, a 
fim de se manterem a par da novidade na educação.
O manual de formação é composto por 5 módulos, como abaixo 
indicado:

1. Narrativas e Histórias orais  
2. Arqueologia
3. Tradição e Artesanato
4. Natureza
5. Arte e Ciência

Cada módulo consiste em unidades que mudam de 2 para 4, 
proporcionando aos estagiários uma visão do tema do módulo, 
convidando-os ao mesmo tempo a participar nas atividades através 
das quais devem desenvolver qualidades extra para a sua carreira 
profissional. A abordagem da formação consiste em envolver os 
educadores no pré-escolar numa perspetiva mais ampla, que, 
uma vez absorvida, pode facilmente conduzi-los a aplicações 
personalizadas e inovadoras que irão preencher a sua satisfação 
profissional.

3. Produção intelectual 3: KIT de ferramentas EDUCLAB 
O Kit de ferramentas foi desenvolvido pela Co&So, é uma 
ferramenta muito prática dirigida aos professores do ensino pré-
escolar para implementar oficinas culturais com crianças de 3-5 
anos: descreve passo a passo como realizar as atividades e fornece 
dicas e recursos a serem utilizados durante as oficinas, tendo 
em consideração a abordagem interdisciplinar STEAM. O kit de 
ferramentas contém os seguintes capítulos:

1.  Cidadania ativa e ambiente - para fazer as crianças refletirem 
sobre a importância da biodiversidade

2.  História e arqueologia - para criar uma ligação entre a identidade 
das crianças e a identidade do lugar onde elas vivem

3.  Tradição e artesanato - entrar em contacto com os aspetos 
materiais do artesanato local através da criação de máscaras 
de papel-mâché, como traço de identidade da história teatral e 
popular europeia

4.  Narrativas e histórias orais - para valorizar a ligação entre 
diferentes gerações e diferentes culturas e tornar as crianças 
mais conscientes das tradições locais e dos lugares de origem 
dos recém-chegados

5.  Artes - para ajudar as crianças a desenvolver a sua criatividade 
individual e aproximá-las dos lugares de cultura

6.  Ciências - para estimular a curiosidade das crianças, o sentido 
crítico e a capacidade de problematizar ainda mais.
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4. Produção intelectual 4: EDUCLAB Tutoriais em vídeo
Os tutoriais em Vídeo EDUCLAB completam o KIT de ferramentas 
EDUCLAB e fornecem uma componente visual a cada secção para 
mostrar como organizar e como criar materiais de apoio para cada 
oficina cultural específica na sala de aula. Serão carregados para a 
plataforma online EDUCLAB para estarem disponíveis para outros 
professores no futuro. Os tutoriais em vídeo utilizam mais imagens 
do que palavras, pelo que são fáceis de utilizar mesmo em países 
fora da parceria.

Reuniões

3ª reunião do projeto 22 de Junho de 2019 online 
A 3ª reunião do projeto EDUCLAB teve lugar online e não em Izmir/
TR, como inicialmente previsto, devido à pandemia de Covid-19. O 
principal objetivo do encontro foi apresentar a versão final do Manual 
de Formação EDUCLAB (IO2) e do Toolkit (IO3) e os Tutoriais 
em Vídeo (IO4). O encontro foi também essencial para planear 
as próximas atividades do projeto, especialmente as Sessões de 
Formação Local previstas com professores pré-escolares em todos 
os países parceiros e as Oficinas Culturais a serem implementadas 
diretamente com crianças de 3-5 anos. As novas datas foram 

também fixadas para o Evento Conjunto de Formação de Pessoal 
de Curto Prazo, que não pôde ser implementado até agora devido 
ao Covid-19: terá lugar entre 5 e 9 de Outubro de 2020.

Próximas etapas do projeto 
 
A parceria teve de enfrentar várias dificuldades devido ao Covid-19 e 
teve de adiar todas as atividades presenciais previstas, tais como o 
Evento Conjunto de Formação de Pessoal a Curto Prazo em Florença, 
as Sessões Locais de Formação para testar o IO2 com professores 
do ensino pré-escolar, a implementação de workshops culturais 
com crianças como parte do IO4 e a organização de eventos de 
disseminação para divulgar os resultados do projeto. É por isso que 
a parceria irá concentrar-se nestas atividades no próximo período do 
projeto.


