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Sobre o ECLIPSE. 
Educação para a cidadania 
 
ECLIPSE é um projeto Comenius 
multilateral, de 2 anos e meio de 
duração, que começou em outubro de 
2011.  

No Consórcio 
participam seis 

parceiros 
procedentes de 
seis países 

(Alemanha, 
Itália, Polónia, 

Portugal, 
Espanha e Reino Unido), que têm 
competências complementares a 
respeito da educação dos jovens e da 
formação de professores. Por outro 
lado, esta rede de trabalho permite o 
intercâmbio de conhecimentos e de 
boas práticas educativas, essenciais 
para realizar um trabalho de qualidade, 
assim como produzir resultados 
teóricos e práticos.  
 
Objetivo principal do Projeto  
 
o objetivo do projeto é trabalhar juntos 
com o fim de contribuir para melhorar, 
desenvolver, testar e implementar um 
Programa de Educação para a 
Cidadania Europeia destinado a alunos 
do Ensino Básico que tenham as suas 
idades entre os 13-14 anos.  
Além disso, o Consorcio desenvolverá 
uma oficina de formação para os 
professores com o intuito de promover 
as competências e os conhecimentos 
necessários básicos para a aplicação 
da educação para a cidadania no 
Ensino Básico. 
 

  
 
Primeira reunião do projeto 
em Tenerife, Ilhas Canárias  
 
O Consórcio reuniu-se pela primeira 
vez em janeiro com o fim de discutir o 
plano do projeto, dar os primeiros 
passos para encontrar as escolas e os 
parceiros afiliados e difundir o projeto. 
Trabalharão colaborativamente com os 
materiais feitos à medida para os 
professores de acordo as suas 
necessidades.  
 
Planos para a 2ª reunião do  
Projeto em Lisboa, Portugal  
 
Durante a próxima reunião vamos:  
► Discutir sobre os resultados da 
comparação dos sistemas de ensino e 
os planos de estudo para a educação 
para a cidadania.  
► Aprofundar a investigação.  
► Intercambiar as boas práticas 
metodológicas para apresentar e 
aprofundá-las. Estas metodologias de 
formação para os professores estão 
baseadas na ação investigadora, na 
reflexão crítica, na auto-avaliação, na 
meta-cognição e no aprender a 
aprender.  
► Começar a desenvolver um plano de 
estudos para a formação dos docentes.  
► Eleger temas relacionados com a 
cidadania europeia para serem 
implementados nas escolas, não só 
enfatizando os elementos que são 
transversais entre os parceiros, como 
também nos elementos específicos dos 
diferentes enfoques culturais.  
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Boas notícias!  
A análise comparativa dos 

sistemas 
escolares 
e dos 
planos de 

estudo 
para a 
educação 

para a cidadania começou!  
Com o fim de satisfazer as 
necessidades dos professores e alunos 
com os materiais do Eclipse, a equipa 
do projeto fez uma comparação dos 
sistemas educativos e dos planos de 
estudos durante o semestre da 
primavera de 2012. Os resultados 
proporcionam alguns dados 
importantes sobre a situação da 
educação para a cidadania na 
Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, 
Espanha e Reino Unido. 

Próximos passos!  
Durante este curso a desenvolver na 
oficina de formação, o Consorcio 
trabalhará com os professores e os 
alunos, através de sessões de trabalho 
antes de finalizar o ano letivo 
(2012/13), para desenvolver as linhas 
principais do nosso Programa de 
formação; blocos temáticos que são a 
base para a preparação dos testes e as 
ferramentas de ensino/aprendizagem.  
Todos os parceiros trabalharão juntos 
para aprofundar a investigação e 
facilitar a educação para a cidadania 
aos adolescentes dos diferentes grupos 
sociais. É uma boa ocasião para 
alcançar a motivação, levá-los a 
cooperar, a fazer coisas juntos através 
das fronteiras e a chegar a ser 
cidadãos europeus ativos. 

 

 

 

 

 
Participa no projeto!  
 
Convidamos a participar, todos os 
interessados no campo da educação 
para a cidadania e em temas 
relacionados com a aprendizagem para 
aprender, a iniciativa, o pensamento 
crítico e a cidadania.  
►Você, com a sua experiência, está 
convidado a contribuir para o 
desenvolvimento do projeto mediante a 
revisão do material elaborado, fazendo  
comentários sobre o mesmo.  
►Contribua com a sua experiência a 
melhorar a competência orientada da 
educação para a cidadania e a rede 
com o projeto ECLIPSE.  
Também convidamos a sua escola a 
ser membro associado do projeto e que 
estará representada na página web 
ECLIPSE.  
► Subscreva-se no boletim do 
ECLIPSE e na lista de e-mails e 
receberá todas as notícias acerca do 
dos trabalhos do projeto. 
 
Mais informação sobre o 
Projeto!  
 
� Visite a nossa página web:  
http://eclipse.lett.unitn.it/  
 
� Todos os documentos se podem 
descarregar na Web de ECLIPSE.  
 
Se necessitar de outro tipo de 
informação, por favor não hesite em 
contatar com a Prof. Olga Bombardelli, 
Coordenadora do projeto:  
eclipse@lett.unitn.it 
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