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Caras e caros leitores, 

Estamos felizes por partilhar convosco o terceiro boletim informativo do CrADLE. Pode ler sobre a 

progressão do nosso projeto abaixo. 

 

 
 



 

 

 

 

Uma breve atualização das atividades realizadas no âmbito do projeto 

 

Apesar da crise gerada pela pandemia COVID-19, a implementação e desenvolvimento do nosso projeto 

Erasmus + KA2 CrADLE - Criatividade em Arte & Design para Alunos e Educadores - CrADLE tem sido 

muito bem-sucedido até agora. Estamos constantemente a tentar adaptar-nos à atual situação pandémica 

e manter-nos em segurança, ao mesmo tempo que alcançamos os nossos objetivos e realizamos todas as 

nossas atividades de projeto. 

Durante o verão, para além das merecidas férias, trabalhámos arduamente no desenvolvimento do 

manual IO2 Forma os Formadores e programa de acompanhamento para educadores, através da 

realização de uma análise das necessidades educativas dos idosos, mas também de 

educadores/formadores que prestam serviços educativos aos formandos seniores. Realizámos esta 

análise através de dois questionários, um para educadores e outro para alunos seniores. Estes 

questionários foram feitos por cada parceiro de projeto no seu país. Os relatórios da investigação têm 

demonstrado que, embora não seja difícil trabalhar com idosos, os educadores têm de ter mais cuidado 

no processo de construção e conceção dos cursos, tendo em conta todas as particularidades dos alunos 

seniores. Não nos podemos esquecer que os seniores têm uma necessidade aguda; beneficiar de 

condições ótimas e inclusivas em sessões de formação ou workshops que possam ser alcançados através 

da adaptação dos recursos educativos e facilitando a participação física dos seniores com mobilidade 

reduzida, o que significa que deve ser dada mais atenção à saúde dos idosos e outras   dificuldades que 

enfrentam. 

O início do outono surpreendeu-nos no processo de realização da atividade de formação C1 "Como 

ensinar os idosos?", workshop apoiado pelo Instituto Romeno de Educação de Adultos.  Embora se 

planeasse realizar este workshop cara a cara, o rumo imprevisível da pandemia impediu-nos de realizar o 

workshop neste formato. 

Desta forma, tudo foi adaptado para realizar o workshop online, com a 

participação de 4 pessoas de cada organização (o consórcio de 

parceiros deste projeto). 

O curso durou 3 dias, entre 28 e 30 de setembro, com sessões de 

trabalho sincronizadas e assíncronas em pequenos grupos por 4 

parceiros, como aprendizagem mista. 

O objetivo deste curso de formação era compreender as 

especificidades do trabalho com os idosos e o desenvolvimento do 

manual Forma os Formadores e programa para educadores, que foi 

previsto como IO2 no nosso projeto. 

Os objetivos do curso foram: 

- Desenvolver competências para trabalhar com idosos, adaptando o 

programa e o seu conteúdo de acordo com as especificidades da aprendizagem de adultos; 

- Desenvolver competências para a organização e implementação de cursos de formação para os 

formandos seniores; 



 

 

- Aplicar uma metodologia adequada e eficaz para facilitar a aprendizagem dos alunos seniores. 

 

 

 

O primeiro resultado desta sessão de 

formação foi o desenvolvimento de um plano 

de aulas que aplicasse os princípios da 

educação de adultos e dicas de pedagogia, 

estudado e discutido durante os 3 dias, 

dirigido aos idosos sobre um tema específico 

escolhido por cada grupo. 

Podemos dizer que o feedback recebido foi 

positivo, encorajador e motivador para o 

desenvolvimento do IO2, que é um recurso 

educativo para os formadores que trabalham 

ou querem trabalhar com os idosos e desenvolver serviços educativos para esta população. 

Por isso, o nosso trabalho durante este período continuará no sentido do desenvolvimento do IO2 – 

manual e programa de acompanhamento para educadores, dirigido a todos os formadores e praticantes 

de educação de adultos que trabalham com alunos seniores. Como parte do projeto, vamos criar um 

manual que explicará a metodologia de trabalho com os idosos. Será um manual metodológico que 

conterá todos os elementos constituintes do programa de ensino e trabalho com os idosos, acompanhado 

simultaneamente de um programa desenvolvido para educadores. 

Gratos pela sua disponibilidade e interesse pelo projeto.  Iremos mantê-lo a par de atividades futuras. 

Se desejar seguir o projeto, pode subscrever para ser informado sobre as publicações na nossa página do 

Facebook do projeto. 

 

Cumprimentos   

Instituto Romeno de Educação de Adultos – IREA, Timisoara, Roménia 

https://www.facebook.com/CrADLE-102457655057959
https://www.facebook.com/CrADLE-102457655057959

