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 Projeto ECLIPSE  
 
O projeto tem como objetivo 
desenvolver, testar, aplicar e difundir 
enfoques inovadores, métodos e 
materiais (Cidadania Europeia 
através de um Programa para o 
Ensino Básico, portefólios dos alunos, 
etc.) para promover nos alunos uma 
cidadania ativa. Além disso, 
Consorcio desenvolverá sessões de 
formação para professores a fim de 
promover as competências e os 
conhecimentos necessários para a 
aplicação a fundo da educação para 
a cidadania no Ensino Básico. 
O objetivo indireto do grupo deste 
projeto são os alunos de 13-14 anos 
de idade, assim como professores de 
Ensino Básico. 
 
 
 2ª Reunião do Projeto em 
Lisboa, Portugal  
 
O Consorcio reuniu-se pela segunda 
vez em Abril a fim de discutir o novo 
plano do projeto e os passos a seguir 
para encontrar as escolas, os 
participantes e para a difusão do 
projeto. Além disso, discutiu-se o 
plano de estudo de março de 2013 
acerca da formação dos docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a uma escola em 
Lisboa, Portugal  
 
Durante a reunião do ECLIPSE em 
Lisboa (abril de 2012), os parceiros do 
Consorcio tiveram a oportunidade de 
visitar uma escola de Lisboa que 
participará no nosso projeto desde 
setembro de 2012 até abril 2013. Trata-
se da Escola Básica 2,3 Pedro 
Alexandrino.  
A diretora, Rosário recebeu-nos e 
facultou-nos as primeiras informações, 
o João Barros guiou-nos durante a 
visita e o outro pessoal docente foi 
muito amável e hospitaleiro ao receber-
nos, mostrando-nos o edifício, as 
atividades, o trabalho e alguns projetos.  
Visitar a escola ajudou-nos a entender 
algo mais sobre o sistema educativo 
português, por exemplo, as notas dos 
alunos são públicas em Portugal. No 
final da visita deixámos a escola com 
impressões positivas e com uma ideia 
de como funcionam as escolas noutros 
países. 
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Resumo da primeira fase do 
projeto  
 
A fim de satisfazer as necessidades 
dos grupos destinatários do Eclipse, o 
consórcio do projeto realizou uma 
análise à situação atual da educação 
para a cidadania em todos os países 
participantes. Também se analizou, o 
relatório sobre "Educação para a 
Cidadania na Europa" (maio de 2012), 
base dos enfoques curriculares em 
matéria de educação para a cidadania 
nas escolas. 
 
Programa para o Ensino 
Básico (PEB): Fins e 
Objetivos:  
 
O PEB foi preparado e consta de três 
partes diferenciadas: a parte comum 
para todos os parceiros (1/3 do PEB) - 
conhecimento mínimo 10 horas 
lectivas-, a parte eleita por cada país 
(2/3) e o questionário e os portefólios 
(3/3).  
O programa deve permitir a cidadania 
responsável numa sociedade 
democrática, da seguinte maneira: 
 
� Conhecer e apreciar os fundamentos 
do sistema democrático;  

� Conhecer o funcionamento da União 
Europeia.  

� Tomar consciência do património 
comúm, a diversidade social e cultural.  

� Refletir sobre os direitos e deveres 
individuais e colectivos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Parte comúm do PEB 
 
O PEB define as competências de 
cidadania da UE e inclui os 
conhecimentos, a compreensão, as 
atitudes e disposições, as habilidades e 
valores dirigidos a tais competências 
cívicas.  
O consórcio ECLIPSE fez finca pé nos 
elementos comuns do PEB que são 
transversais entre os parceiros, no 
entanto, também há elementos 
específicos em relação com os 
diferentes enfoques culturais, tendo em 
conta os conceitos, os conteúdos e os 
processos. Isto inclui, por exemplo, 
habilidades, valores e hábitos 
necessários para conviver, a 
participação ativa na comunidade local, 
fomentar o espírito empresarial para o 
emprego, a cultura política, 
aprendizagem ativa e a própria 
planificação. 
 
Teste de conhecimento/ 
Questionário feito!  
 
O questionário é importante para 
compreender a cidadania europeia. 
Trata-se de uma contribuição à 
aprendizagem para a transição para o 
trabalho (autonomia na busca de 
informação, a precisão nas 
quantidades, etc.). O consórcio 
analisará:  
 
� Que necessitam conhecer e entender 
os alunos de 11-14 anos?  

� Qual é o plano de estudos comum 
que têm os alunos no projeto Eclipse?  

� O que lhes interessa?  

� Que aspetos da UE são relevantes 
para este grupo etário e para a vida 
dos alunos?  
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O Consórcio resume o que 
devem fazer os professores 
do ECLIPSE  
 
� Alcançar as competências chaves 
(2006): aprender a aprender, a 
educação cívica e cidadania na 
dimensão europeia, o espírito 
empresarial, as competências nas 
TICs.  

� Incentivar os alunos a fim de 
conhecer a futura evolução da 
sociedade contemporânea.  

� Promover a aprendizagem 
intercultural e contribuir para o 
desenvolvimento de uma identidade 
europeia, percebendo-se como 
cidadãos ativos da Europa que 
partilham um destino europeu comum.  

� Potenciar e melhorar as habilidades 
e competências cívicas.  

� Aumentar a participação como 
cidadãos ativos dos alunos, a nível 
internacional e nacional.  

 
 
3ª Reunião do projeto em 
Hannover, Alemanha  
 
O consórcio reuniu-se pela terceira vez 
em setembro de 2012 a fim de discutir 
o PES e preparar a fase sobre a 
formação dos professores para o 
próximo ano letivo. Além disso, os 
interlocutores discutiram a versão final 
do material didático (por exemplo: o 
questionário) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Passo Seguinte! 
 
A seguinte fase de trabalho centrar-se-
á no trabalho dos professores e na 
escola: o próximo ano letivo (2012/13), 
o Consorcio começará a trabalhar com 
professores e alunos. Colocar-se-ão à 
prova as linhas principais do Programa 
para o Ensino Básico (PEB) e o 
portefólio do aluno como base 
preparatória dos testes e das 
ferramentas de ensino/ aprendizagem.  
 
Participe no Projeto! 
  
� Convidamos a participar a todos os 
interessados no campo da educação 
para a cidadania nas temáticas 
relacionadas com a aprendizagem para 
aprender, a iniciativa, o pensamento 
crítico e a cidadania.  
� Torne-se um membro associado do 
projeto ECLIPSE e estará representado 
na Web.  
 
 
Mais informação sobre o 
Projeto!  
 
� Visite a nossa página Web:  
http://eclipse.lett.unitn.it/  
 
� Todos os documentos se podem 
descarregar ea Web de ECLIPSE  
 
Se precisar de outro tipo de 
informação, por favor não hesite em 
contatar a Prof. Olga Bombardelli, 
Coordenadora do projeto: 
eclipse@lett.unitn.it 
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