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BEM-VINDO À SEGUNDA    
NEWSLETTER DO PROJETO 
"FAMILY CIRCLE"! 
 

Vai aprender mais sobre: 

• O progresso do trabalho dos parceiros no 

que diz respeito ao Projeto FAMILY 

CIRCLE 

• A segunda Reunião Transnacional de 

Parceiros 

• Os resultados do projeto 

 

O QUE FOI FEITO? 

 

A primeira parte do trabalho sobre o Projeto 

CIRCULAR FAMILY é a criação de conteúdo 

educativo para os recursos IO1, IO2, e IO3.   

 

 

A primeira produção intelectual, é a nossa biblioteca 

de 12 bandas desenhadas para crianças jovens. 

A Segunda Produção Intelectual do projeto é um 

Compêndio de 32  Desafios WebQuest. 

A Terceira Produção Intelectual é um Workshop com 

Planos de Aulas, Tip-sheets e uma formação de 

Indução para os pais. 

 

A SEGUIR... 

Durante os próximos meses, a parceria planeia: 

• O trabalho continue no desenvolvimento 

dos resultados intelectuais do Projeto 

• criar um ambiente dinâmico de 

aprendizagem on-line que proporcione 

um acesso instantâneo a todos os recursos 

produzidos. 

• Encontrar novamente dias 10 e 11 de 

setembro  em  Budapeste, Hungria, com o 

objetivo de discutir os próximos passos do 

projeto.  
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2ª REUNIÃO 
TRANSNACIONAL  
EM PORTUGAL 

ONDE PODE NOS 
ENCONTRAR? 

REUNIÃO EM LISBOA 

Membros do projecto CIRCULAR FAMILY reuniram para a 

segunda Reunião de Parceiros Transnacionais nos dias 5 e 6 

de março de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

O PARCEIRO QUE ALOCOU A REUNIÃO 

A Segunda Reunião transnacional do projeto FAMILY CIRCLE foi 

organizada pelo parceiro Português –  StoryTellme. 

 

A StoryTellme é uma empresa sediada em Lisboa, Portugal. A 

principal missão da organização é criar ambientes de 

aprendizagem em que os alunos são desafiados em vez de 

dirigidos, estimular a motivação e desenvolver as suas 

competências. 

 

A StoryTellme desenvolve conceitos originais, histórias 

ilustradas/banda desenhada ou narrativa, produção multimédia 

e desenvolvimento técnico. 

Visite o nosso site: 
www. familycircleproject.eu 

e junte-se à nossa página de 
Facebook: 

https://www.facebook.com/Ci

rcularFamilyEconomy/ 

A segunda reunião do projeto começou 

com uma breve revisão do projeto – as 

produções intelectuais, objetivos, 

calendário e desenvolvimento geral. 

A reunião foi preenchida com discussões 

sobre os recursos desenvolvidos pelos 

parceiros do projeto FAMILY CIRCLE nos 

meses anteriores. 

Em primeiro lugar, os parceiros 

analisaram e discutiram o IO1 do projeto, 

composto por 12 bandas desenhadas. Em 

seguida, a parceria apresentou um 

projeto de enquadramento para o 

desenvolvimento dos WebQuests 

Challenges. De seguida, os parceiros 

discutiram o quadro relativo aos 

workshops de Indução para os Pais e 

concordaram com a funcionalidade da 

plataforma de e-learning.  

Adicionalmente, o consórcio  

discutiu questões de administração, 

técnica e de gestão do projeto. A  reunião 

terminou com uma clara divisão de 

tarefas entre parceiros e estabelecendo 

prazos para os próximos meses.   

 


