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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 educadoras de infância que trabalham com crianças dos 3 
aos 5 anos de idade, com o intuito de implementar seminários 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 PROJETO

Produção intelectual 2: Sessões de formação local  
EDUCLAB nos países parceiros
O Manual de Formação, oferecendo novas abordagens para 
educadoras de infância especialmente na transmissão do conceito 
de património cultural (e natural), foi concluído no ano passado 
e está disponível no website do projeto. O objetivo deste manual 
de formação é dar competências às educadoras de infância para 
implementar oficinas culturais e competências na área digital 
e abordagens inclusivas. Entre Fevereiro e Abril de 2021, cada 
instituição parceira organizou uma sessão de formação local a 
fim de pilotar o curso de formação desenvolvido e especialmente 
para melhorar as competências profissionais das educadoras 

de infância nesta área. Um total de 58 educadoras de infância 
participaram nas formações locais a nível da UE. Embora a maioria 
dos parceiros tivesse de organizar este evento num ambiente 
virtual devido a restrições Covid-19, a maioria dos participantes 
fez uma avaliação muito positiva da formação e considerou os 
temas abordados muito interessantes. Também demonstraram 
entusiasmo e vontade de aplicar o que foi discutido com as suas 
crianças na sala de aula.

Produção intelectual 4: EDUCLAB Vídeo tutoriais  
e Oficinas Culturais
EDUCLAB Video eğitselleri hazırlanmış ve projesinin web sitesine 
ile EDUCLAB YouTube kanalına yüklenmiştir. Bu eğitseller EDUCLAB 
Araçtakımını tamamlamakta ve her bir özel kültürel atölye 
çalışmasının nasıl düzenleneceğine ve destekleyici malzemenin 
nasıl üretileceğine yönelik görsel bileşen sağlamaktadır. Görsel 
temelli video eğitselleri her bir katılımcı ülkenin dilinde altyazı ile 
sunulmaktadır. Görsel bileşenleri nedeniyle proje ortağı ülkeler 
dışında bile kolaylıkla kullanılabileceklerdir. 
Bu eğitim programlarına katılan öğretmenler şimdi 3-5 yaş grubundaki 
kendi öğrencileriyle kültürel atölye çalışmaları yürütmektedirler. 
Örneğin İtalya’da öğretmenler 2021’in Mayıs’ında Floransa’da 
bir oyuncak kütüphanesinde kültürel atölyeler düzenlemişleridir. 
Etkinliğe katılan çocuklar okuma ve kitaplarla ilgili canlandırmalı 
okuma ve diğer eğlenceli aktiviteleri deneyimlemişlerdir. Katılımcı 
düzenlenen kültürel atölye çalışmaları ile ilgili bilgiyi bir sonraki 
haber bülteninde ele alacağız!
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Meetings
EVENTO DE FORMAÇÃO DE CURTO PRAZO 
Janeiro 2021 - online
O evento conjunto de formação de pessoal teve como 
objetivo deixar os participantes (professores do ensino 
pré-escolar) partilhar e discutir sobre as melhores práticas, 
ferramentas e abordagens identificadas nos módulos do 
IO2, bem como no kit de ferramentas EDUCLAB (IO3).
Devido à pandemia de Covid-19, a formação foi organizada 
online utilizando a plataforma Zoom, o que deu a todos os 
parceiros a oportunidade de selecionar mais participantes 
do que os previstos: dezanove pessoas em vez de doze 
(como inicialmente previsto) participaram no LTTA, o que 
constituiu um grande sucesso para a parceria.
As atividades de formação inspiraram os participantes 
com métodos novos e inovadores a utilizar com as crianças 
para promover os seus conhecimentos e sensibilização 
sobre o património cultural. As competências digitais 
também foram aumentadas, pois os participantes tiveram 
a oportunidade de experimentar um software de edição 
de vídeo gratuito, bem como algumas ferramentas de 
colaboração a utilizar.
Para concluir, os participantes tiveram a oportunidade 
de partilhar as suas práticas e também de aprender uns 
com os outros e de adquirir competências e ferramentas 
a serem utilizadas no seu contexto local, como garantia de 
um verdadeiro efeito de cascata.

Próximas etapas do projeto
Após a prolongamento do projeto de 31 de Janeiro de 
2021 para 31 de Agosto de 2021, o mesmo está quase 
no seu fim. No dia 14 de Julho, a Conferência Final 
EDUCLAB terá lugar no Spazio Giovani C.U.R.E. em 
Florença, juntamente com uma transmissão ao vivo no 
canal EDUCLAB YouTube, a fim de permitir uma ampla 
participação, mesmo a nível internacional. Em Julho 
/ Agosto os parceiros organizarão também eventos 
multiplicadores no seu próprio país, a fim de divulgar e 
difundir os resultados do projeto a nível local / nacional.
Finalmente, a reunião final do projeto, que teria tido lugar 
em Florença, será organizada virtualmente utilizando 
a plataforma Zoom no dia 15 de Julho. Nessa ocasião, 
os parceiros discutirão os resultados do projeto e os 
resultados alcançados até à data.
Fique atento!


