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NEWSLETTER 1 
DO PROJETO 
FAMILY CIRCLE 
BEM-VINDO À PRIMEIRA 
NEWSLETTER DO PROJETO 
"FAMILY CIRCLE"! 
 

Vamos falar-vos sobre: 

 

• A ideia por trás do projeto Family 

Circle 

• Os membros do nosso consortium 

• A primeira reunião transnacional 

do projeto  
 

A IDEIA POR TRÁS DO PROJETO 

 

O projecto "FAMILY CIRCLE" é  um projecto  
Erasmus+ da UE, concebido no âmbito da 
cooperação, que visa reforçar as capacidades na 
educação de adultos. 
A tarefa de envolver os adultos marginalizados na 
educação e na formação nunca foi fácil. O projeto  
Family Circle  propõe  uma abordagem de 
aprendizagem familiar para promover a 
conscientização da economia   circular e para 
atrair os alunos usando uma nova abordagem 
mais abrangente. Uma  que  use  as  formas 
tradicionais de educação  com  recursos nas 
novas teorias educacionais de aprendizagem 
baseada em desafios – webquests. 
O  que o Family Circle  propõe é  produzir novas 
práticas pedagógicas que impactem a oferta de 
educação de adultos, apoiando a aprendizagem 
familiar através de novas ferramentas de 
aprendizagem digital. 
Os resultados do projeto serão Comics para 
irmãos mais novos e recursos baseados em 
desafios - webquest para os irmãos mais velhos,  
oficinas de aprendizagem para os pais 
construírem os seus conhecimentos  e    formação 
em serviço para   educadores adultos de primeira 
linha, de forma a apoiar o seu desenvolvimento 
profissional contínuo e uso da ideia da proposta 
adequada com recursos ricos em media e com os 
novos ambientes de aprendizagem on-line. 
Todos os produtos, recursos e  curso produzidos 
pelo   consórcio do projecto Family Circle  estarão 
disponíveis como open recursos educacionais 
para qualquer parte interessada,  em todos as 
línguas dos parceiros. 
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 1ª reunião do projecto 
transnacional 
NA IRLANDA 

ONDE PODE 
ENCONTRAR-NOS? 

REUNIÃO EM VIRGÍNIA, IRLANDA 

A reunião de Kick- off no âmbito do projeto "Family Circle" 
(Aprendizagem da família para impulsionar a demanda por 
uma economia circular)  teve lugar  na  Virginia (Irlanda) em      
23 e  24 de setembro de 2019. A reunião  foi  organizada pelo  
Rural Hub,  nosso  parceiro irlandês no projeto. 
A reunião começou pelo  acolhimento  seguido por todos os  
parceiros a apresentar as suas organizações. O coordenador 
apresentou o plano de desenvolvimento do projeto, incluindo 
prazos, tarefas e divisão de trabalho entre todos. Os parceiros  
concordaram  em  todas as  atividades futuras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARCERIA 

O projecto é desenvolvido por seis parceiros de 

seis diferentes países da UE: 

o The Rural Hub CLG (Irlanda) 

o Storytellme, Unipessoal Lda 

(Portugal) 

o LTD. Cardet (Chipre) 

o Gastrike (Suécia) 

o Lancaster and Morecambe (Reino 

Unido) 

o Osrodek Szkoleniowo-Badawczy 

INNEO (Polónia) 

o Pandokrator (Hungria) 

o European Center for Quality OOD 

(Bulgária) 

As organizações têm diferentes características e 

campos de especializações, o que ajuda a 

desenvolver uma cooperação muito eficaz. 

Próximo... 

 
• Nos   proximos meses cada parceiro 

tem uma tarefa concreta a ser feita: 

• A Rural Hub e a StoryTellme irão 

definir uma proposta de valor para o  

IO1 - economia circular Comics, de 

seguida cada parceiro vai começar o 

desenvolvimento de recursos com 

as abordagens temáticas; 

• Cada parceiro desenvolverá  o  

compêndio e desafios de webquest  

para o IO2; 

• Encontramo-nos novamente em 

Portugal em março  de 2020 , para  

debater os próximos passos do 

projecto. 
 

Visite o nosso site: 
https://familycircleproject.eu/ 
e participe da nossa página no 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Circular

FamilyEconomy/ 

 

https://familycircleproject.eu/

