
 

 

Programa Erasmus+, KA2 - Cooperação para a inovação e intercâmbio de boas práticas,  

KA204 - Parcerias estratégicas para a educação de adultos 

Projeto: ”Creativity in Art&Design for Learners and Educators“ - CrADLE 

Caras e caros leitores, 

Estamos felizes por partilhar consigo o primeiro boletim informativo do CrADLE. 

O projeto CrADLE visa desenvolver e expandir as competências das professoras e 
professores que "educam” as pessoas mais velhas (54+) através de oficinas especializadas 
de expressão visual, com ênfase na utilização de soluções inovadoras, tais como as 
ferramentas e métodos de ensino utilizados. A especificidade do programa que será 
desenvolvido neste projeto é que irá trabalhar na “educação” de professores/as que 
desenvolvem programas educativos para seniores (54+). 
 

São parceiros do projeto CrADLE: 

 

1) Narodno u ilište ustanova za obrazovanje i kulturu, Rijeka, Croácia – Coordenador   
do projeto 

2) Ljudska Univerza Ormož, Ormož, Eslovénia - parceiro  
3) IREA - Institut Român de Educa ie a Adul ilor, Timisoara, Roménia - parceiro  
4) RUTIS - Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, Almeirim, Portugal 

- parceiro  
 
 

No decorrer do projeto vamos desenvolver os currículos para 11 oficinas criativas e criar 

um manual para professores/as que ensinam/ trabalham com as pessoas seniores. O 

manual permitirá aos educadores adquirirem competências adicionais para ensinar os 

seniores de forma mais adequada e eficiente. Irá ter o seu foco em metodologias de 

ensino e orientações sobre como compreender as pessoas seniores, as suas 



 

 

necessidades e problemas. O manual será também de grande valor para os professores 

e professoras mais jovens. Além disso, poderão partilhar este conhecimento adquirido 

com colegas, nas suas escolas e instituições onde trabalham.  

 

Globalmente, o projeto contribui para sensibilizar para a importância da expressão criativa 

e da criação no processo de envelhecimento saudável.  

Após a conclusão do projeto, está previsto o evento principal de divulgação - a conferência 

final do projeto, onde os resultados serão apresentados publicamente.  

 

Agradecemos o seu tempo e paciência. O segundo boletim informativo CrADLE está 

previsto para março de 2021.  

 

Melhores cumprimentos, 

 

Narodno u ilište ustanova za obrazovanje i kulturu, Rijeka, Croácia 

 


