
	  
	  

ECLIPSE - Learning in a Programme for  
Secondary Education 

 
Aprendizagem da Cidadania Europeia num  

Programa para Escolas Secundárias 
 

   517815-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP 2011-3665 / 001-001	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do autor e a Comissão não é responsável pelo 
uso que se possa fazer da informação contida na mesma. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

O Projeto ECLIPSE 

O projeto ECLIPSE é um Projeto 
Multilateral Comenius que começou 
em outubro de 2011 e se concluiu 
agora, dois anos e meio depois. 

O projecto entrou na última etapa de 
desenvolvimento de materiais 
inovadores para o ensino e teste 
com a finalidade de melhorar a 
compreensão dos alunos sobre 
cidadania europeia. Os materiais 
estão prontos neste momento. 

A equipa ECLIPSE está muito 
satisfeita com o trabalho amigável, 
colaborativo e de sucesso realizado 
durante os dois anos e meio de 
projecto. 

6º Encontro do Consórcio 

Bucareste, Roménia 

O consórcio reuniu-se em janeiro de 
2014, pela sexta vez,para definir as 
últimas etapas do trabalho de 
projecto. Simultaneamente, o 
consórcio organizou um curso de 
formação para os professores de 
cada país parceiro. 

Este encontro representou a última 
meta do projecto, para a tomada de 
decisão da publicação final. Os 
materiais de ensino/aprendizagem 
(os 7 MCEs), o material de teste e 
monitorização (teste de 
conhecimentos, o questionário de 

atitudes e os portefólios do aluno e 
do professor) foram revistos durante 
o encontro de Bucareste com o 
contributo dos diferentes parceiros e 
professores. 

No final de fevereiro as boas 
práticas das escolas foram 
partilhadas no Forum e as 
seleccionadas serão colocadas no 
website.  O consórcio criou uma 
nova secção no website do 
ECLIPSE que permite aceder aos 
materiais de teste. 

Formação de Professores, Trento 
(outubro 2013) 

Em Trento, em outubro (de 7 a 10) 
realizou-se uma formação de 
professores no Departamento de 
Humanidades. Três grupos 
diferentes de professores – um da 
Roménia, um do Reino Unido e um 
da Itália – trabalharam para 
melhorar os materiais de ensino e 
teste elaborados pelo consórcio. O 
intercâmbio de boas práticas, em 
geral, e as discussões entre os 
professores foram muito 
interessantes e produtivos. 
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O que aprendemos da 
implementação do ECLIPSE na 
Roménia 

Durante a Conferência de 
Exploração do projecto ECLIPSE , 
realizado em Bucareste em 17 de  
janeiro de 2014, os professores de  

 

 

 

 

 

 

vários países e em especial da 
Roménia apresentaram os 
resultados preliminares da 
implementação dos MCE a nível 
nacional diferenças significativas 
entre os pré e pós testes no caso da 
amostra Romena. 
Aproximadamente houve uma 
melhoria de 4 pontos em média 
entre os testes administrados antes 
e depois dos MCEs. Não foram 
encontradas diferenças explicáveis 
pelo género ou idade.

Assim, os módulos desenvolvidos 
pelo projecto foram integrados nas 
escolas dos seis parceiros nas 
aulas de Educação Cívica. Em 
geral, os alunos foram muito 
receptivos mostrando-se 
interessados em testar os seus 
conhecimentos nos tópicos 
relacionados com a UE. As 
actividades mais apreciadas foram 
as que envolviam a expressão das 
sua próprias opiniões e debate.  

Embora os alunos estivessem à 
vontade em usar a internet para se 
documentarem, os professores 
observaram que havia ainda 
dificuldades em aprender a 
seleccionar as fontes corretas. 
Contudo, a abordagem 
interdisciplinar foi salientada como 
um dos pontos fortes dos MCE, pelo 
seu contributo no enriquecimento de 
capacidades e criatividade dos 
alunos. No que respeita aos 

resultados dos testes de 
conhecimentos preenchidos pelos 
alunos antes e depois  da 
implementação dos módulos, uma 
primeira análise sugere que houve  

A publicação ECLIPSE está agora 
disponível 

O ECLIPSE segue uma abordagem 
interdisciplinar e integrada. A 
publicação final dirige-se aos 
professores de diferentes áreas em 
toda a Europa, oferecendo-lhes a 
possibilidade de trabalhar com os 
materiais desenvolvidos pelo 
projecto, gerando, simultaneamente, 
uma rede de profissionais do ensino 
secundário o que permitirá uma 
troca de boas práticas na promoção 
da Cidadania Europeia. 

A publicação apresenta duas 
secções distintas – uma para 
professores e outra para alunos. 
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A publicação pretende ser um 
instrumento flexível, orientado para 
a prática e de uso acessível, 
oferecendo um conjunto de 
actividades opcionais teóricas e 
práticas. Os sete módulos podem 
ser seleccionados e adaptados de 
acordo com as indicações 
apresentadas nas aulas (partes 
principais e opcionais). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pronta para descarregar 
A publicação está disponível em 
inglês e pode ser descarregada do 
website do projecto: 
http://eclipse.lett.unitn.it/ 
Os materiais de ensino e teste 
também estão disponíveis em 
Alemão, Italiano, Português, 
Romeno e Espanhol 
 
Coordenador de Projeto 
Universidade de Trento (Itália) 

Parceiros de Projeto 
Universidade de La Laguna  (Espanha) 
Escola St. John, Marlborough (Reino Unido) 
Universidade de Lisboa (Portugal) 
Universidade de Leibniz, Hannover (Alemanha) 
Universidade Nacional de Estudos Políticos  
e Administração Pública (Roménia) 
 
Aprenda mais sobre o projecto! 
Visite o nosso website: 
http://eclipse.lett.unitn.it/ 
Consulte-nos também no Facebook: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 
eclipse.european.citizenship 
 
Siga-nos no Twitter: 
 
https://twitter.com/EclipseLLP 
 
Contacte a equipa do ECLIPSE a/c Prof. Olga 
Bombardelli: 
eclipse@lett.unitn.it 


