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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 do ensino pré-escolar que trabalhem com 
crianças dos 3 aos 5 anos de idade, a fim de implementar oficinas 
no domínio da Cultura, com o intuito de aumentar a sensibilização 
das crianças para a importância do património cultural como bem 
comum, independentemente de quaisquer considerações étnicas 
ou religiosas.

ESTADO ATUAL DO PROJECTO

Produção Intelectual 4: Tutoriais em Vídeo EDUCLAB e 
Workshops Culturais nos países parceiros
No boletim anterior dissemos que as Oficinas Culturais Educlab 
com crianças em todos os países parceiros tinham começado. 
Entre abril e julho de 2021 todos os parceiros implementaram as 
suas oficinas com as crianças, bem como um vídeo (além dos 
vídeos tutoriais já produzidos pela parceria) mostrando o que 
estava acontecendo na sala de aula com as crianças.
Quatro oficinas culturais diferentes foram organizadas em quatro 
diferentes jardins-de-infância pelo Município de Lousada (Pt), 
em conexão com as atividades propostas no Toolkit Educlab. As 
oficinas foram programadas em conjunto com os professores da 
pré-escola que participaram na formação local do EDUCLAB, todos 
eles trabalhando em estabelecimentos públicos de educação com 

os quais o Município de Lousada já coopera. As oficinas culturais 
em İzmir (Tr) foram organizadas em junho em duas pré-escolas por 
professores da pré-escola que também participaram das sessões 
de formação locais. Os professores que implementaram as oficinas 
escolheram temas que acharam adequados para seus grupos de 
crianças. Os professores que implementaram as oficinas acharam 
o Manual de Formação EDUCLAB e o Conjunto de Ferramentas 
EDUCLAB muito úteis e interessantes, benéficos no seu trabalho 
profissional. Os outros parceiros do Educlab também organizaram 
as suas oficinas culturais em jardins-de-infância ou em bibliotecas, 
apesar das dificuldades que alguns deles enfrentaram devido 
à pandemia Covid-19 e suas restrições relacionadas. O vídeo 
adicional realizado por cada organização estará em breve online 
no canal do Educlab Youtube e no site do seu projeto. Fique atento!

Eventos Multiplicadores EDUCLAB em Países Parceiros
Todos os parceiros organizaram um evento multiplicador nos seus 
respetivos países, a fim de divulgar os resultados do projeto. Devido 
à pandemia de Covid-19, alguns parceiros preferiram organizar um 
evento online. A Universidade Yasar (Tr) organizou o seu evento 
no dia 11 de Agosto no seu campus universitário. As pré-escolas 
locais públicas e privadas participaram no evento. A DGASPCH 
(Ro) e o Município de Lousada também puderam organizá-lo 
presencialmente, no final de Julho. A Universidade Europeia do 
Chipre, por outro lado, teve de organizar o seu evento multiplicador 
num ambiente online, devido às restrições do Covid-19. O seu 
evento multiplicador, realizado no dia 27 de Julho, recebeu uma 
ampla participação de professores e intervenientes da pré-escola 
que demonstraram grande interesse no projeto e especialmente 
nos seus resultados.
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Encontros
A reunião final do projeto transnacional, que teve de se realizar em 
Florença, foi organizada virtualmente utilizando a plataforma Zoom no 
dia 15 de Julho. Os parceiros discutiram sobre os resultados do projeto 
alcançados até agora e os benefícios que o Educlab teve tanto para as 
organizações parceiras como para os seus professores do ensino pré-
escolar. Os representantes dos parceiros também concordaram sobre 
a última documentação em falta, a fim de preparar o relatório final do 
projeto.

Conferência Final Educlab
No dia 14 de Julho teve lugar a Conferência Final da EDUCLAB 
no Spazio Giovani C.U.R.E. em Florença e em Streaming ao vivo 
na página do CO&SO no Facebook. Graças a este evento misto, 
atingimos mais de 250 participantes, o que foi um sucesso 

inesperado para o consórcio do projeto Educlab! Educadores 
pré-escolares das cooperativas associadas do consórcio CO&SO, 
juntamente com as partes interessadas e parceiros associados, 
participaram deste evento. A agenda da conferência previu a 
apresentação do projeto e o discurso principal de Mauro Speraggi 
(Artebambini), que apresentou aos participantes a implementação 
de oficinas para crianças. A cooperativa Keras também contribuiu 
para a Conferência Final do Educlab, com o discurso de Emanuel 
Carfora, que nos falou sobre a organização de oficinas culturais 
para crianças de 3 a 5 anos. Para concluir o evento num ambiente 
relaxante, foi oferecido um aperitivo a todos os participantes.


