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CONTEXTO

Os objetivos do projeto Learning4life são promover novas metodologias na educação, tais como
Aprendizagem pela Resolução de Problemas (PBL)

e Multiplas Inteligências (MI). Procura,

PRINCIPAIS ATIVIDADES

· Análise dos requisitos do Currículo Nacional e concordância com as competências e metas a
incluir em cada pacote de „tarefas de aprendizagem“ (learner task)

igualmente, desenvolver as competências necessárias na sociedade presente e futura.

· Concepção e desenvolvimento do pacote didáctico.

As disciplinas envolvidas no projeto serão a Matemática, Ciências e Literacia.

· Divulgação das actividades do projecto.

OBJETIVOS

RESULTADOS

Desenvolver 12 unidades didáticas para todos os tipos de alunos/todos os tipos de inteligências

· Criar um produto didático baseado nos requisitos do Currículo Nacional: serão desenvolvidas para
12 unidades didáticas material de apoio aos professores baseadas nas teorias do PBL e MI ;

GRUPOS ALVO

· Os alunos irão melhorar as suas competências académicas nas disciplinas alvo;

Os principais grupos alvo são:

sucesso dos alunos;

· Alunos do ensino básico (3º ciclo)e Secundário

· O produto final será disponibilizado a todos os centros associados, assim como, a todas escolas

· Professores do ensino básico (3º ciclo) e secundário

que se mostrem interessadas.

PARCERIAS

PORTAL DO PROJETO

6 parceiros de 4 países europeus estão envolvidos no projeto.

· Os docentes irão melhorar as suas competências de liderança de equipas e de avaliação do

Salesianos Urnieta Salesiarrak (Espanha)
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (Portugal)
Gimnazjum nr 3 im. Noblistow Polskich w Zespole Szkol nr 2 w Swidniku (Polónia)
Liceul”Alexandru Cel Bun” Botoșani (Roménia)
Universidad del País Vasco (Espanha)
Pixel (Itália)

O apoio da Comissão Europeia à produção deste documento não implica um aval do seu conteúdo
que reflete, apenas, as visões dos autores, logo, não pode, a Comissão, ser responsável pelo uso da
informação contida no referido documento.
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