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As Parcerias Estratégicas de Cooperação para a
Inovação e Intercâmbio de Boas Práticas, apoiadas
pela Ação-Chave 2 (KA2) da União Europeia, visam
que as organizações trabalhem em conjunto para
melhorar a sua oferta para os aprendentes e para
partilhar práticas inovadoras.
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As Parcerias Estratégicas de apoio ao intercâmbio
de boas práticas têm como objetivo principal
permitir que as organizações desenvolvam e
reforcem as redes, a sua capacidade de operar a
nível transnacional, a partilha e o confronto de
ideias, práticas e métodos.
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é um projeto no âmbito do programa Erasmus+
de parcerias estratégicas para escolas que se irá
realizar entre 2019 e 2021.
O projeto une escolas primárias da Lituânia,
Finlândia, Itália, Espanha, Turquia e Portugal. É
um projeto focado na cooperação e no intercâmbio
de boas práticas entre escolas.
O principal objetivo é promover os 4Cs
(Pensamento Crítico, Criatividade, Colaboração e
Comunicação) nas salas de aula, combinando as
competências do século XXI e a aprendizagem
baseada em projetos.
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OBJETIVOS

Promover os 4C’s (Pensamento Crítico, Criatividade,
Colaboração e Comunicação) nas salas de aula,
combinando as competências do século XXI e a
aprendizagem baseada em projetos.

Promover a empatia, entendimento intercultural,
equidade e respeito por outras culturas, costumes
e tradições.

Criar atividades de aprendizagem divertidas,
envolventes, imersas e experimentais entre pares,
grupos e individuais como forma de reforçar o
currículo.

Melhorar as competências em TIC, utilizando
diferentes ferramentas da Web 2.0 como meio de
comunicação, criatividade e inovação, formando
e encorajando os professores a partilhar ideias,
práticas e métodos e a trocar opiniões.

Aumentar a colaboração entre pares (sala de aula e
internacional), motivação para aprender, resolução
de conflitos e pensamento criativo.

Encorajar os alunos a sentirem-se seguros
enquanto assumem riscos nas suas investigações,
desenvolver a literacia, as competências em
línguas estrangeiras, o reforço da inclusão social,
as competências digitais, a diversidade cultural, o
pensamento crítico e ativo.

