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Duração do projeto: 

 01.9.2019. - 30.09.2021.     

Coordenador: FO-Aarhus, Dinamarca 
7 países parceiros: Dinamarca, Itália,  
Irlanda, Croácia, Chipre, Portugal e  
Espanha  

O que os parceiros irão produzir (IOs) para atingir os objetivos: 

 

IO1 - Conjunto de Ferramentas de Artes Performativas de Recursos de Construção de Competências 

de Aprendizagem Incorporadas (será produzido um conjunto de 42 recursos de aprendizagem; 14 

recursos para cada uma das três disciplinas de artes performativas - narração de histórias, teatro e 

música) 

IO2 - Competências de Produção de Meios Digitais (formação em produção de meios digitais 

utilizando dispositivos como smartphones, que encorajará os adultos marginalizados que se 

comprometam a permanecer envolvidos. Será dada formação para permitir aos membros de cada 

grupo que estejam relutantes em participar nas ações de desempenho captar, editar e produzir 

registos áudio e áudio visuais das atividades do grupo). 

IO3 – Formação em exercício (a formação será composta por 3 módulos: Módulo 1 - As artes 

performativas como ambiente de aprendizagem viável através da utilização de recursos de 

aprendizagem incorporados, Módulo 2 - Formação em meios digitais para construir as capacidades 

dos educadores na utilização de smartphones para produção e edição áudio e audiovisual, Módulo 

3 - A mudança do papel dos educadores com o crescimento da popularidade da aprendizagem 

online) 

IO4 - Portal de Aprendizagem Online (desenvolverá um portal de aprendizagem online como um 

balcão único, fornecendo acesso instantâneo a todo o conjunto de recursos de aprendizagem 

desenvolvidos 

Um festival de aprendizagem local será realizado em cada país parceiro até ao final do período do 

projeto para apresentar tudo o que foi produzido aos adultos marginalizados e para os encorajar a 

participar numa das atividades de aprendizagem informal que decorrerão ao longo do evento de meio 

dia. 

O projeto ARTSKUL propõe uma nova oferta de serviços inovadora que utiliza disciplinas de artes performativas 

incluindo música, teatro e narração de histórias para construir um conjunto de recursos educativos de aprendizagem 

integrados para construir competências transversais chave de adultos pouco qualificados. 



 

 
 

NOTÍCIAS 
 
Durante a reunião de lançamento de 2 
dias em Outubro de 2019, os parceiros 
reuniram-se em Virgínia, Irlanda, para se 
conhecerem, discutirem os objetivos do 
projeto e fazerem todos os planos. 
Durante a reunião, os parceiros 
apresentaram uma visão abrangente da 
sua organização, do sistema de educação 
de adultos e do apoio educacional para 
adultos marginalizados no seu país.  
 
O 2º encontro realizou-se em Lisboa, 
Portugal, em Março de 2020 e foi acolhido 
pela Proportional Message. Os parceiros apresentaram dois protótipos de recursos 
para a IO1 ‘Conjunto de Ferramentas de Artes Performativas de Recursos de 
Construção de Competências de Aprendizagem Incorporadas’. Foi apresentado o 
protótipo do IO2 ‘Competências de Produção de Meios Digitais’, e os participantes 
discutiram o plano de produção. 
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