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All4Inclusion apoia professores 

de educação de adultos que 

trabalham com seniores na 

concepção e implementação de 

actividades de aprendizagem 

virtual, que aumentam a inclusão 

social e as competências digitais.

A QUEM SE DESTINA? 
 

Grupo alvo directo: 

Professores de educação de 

adultos, a trabalhar com seniores 

Grupo alvo indirecto:  

Seniores que participam em cursos 

de educação para adultos ou cursos 

de aprendizagem ao longo da vida.  

CONTACTE-NOS 
 

Para notícias e actualizações,  

sinta-se à vontade para nos visitar: 
 

 

A PARCERIA 

  

 

 

 
 
                                                        

All4inclusion.eu 

facebook.com/all4inclusion 

Coordenação 

                
                  
                     



PROXIMOS PASSOS 

O trabalho sobre o Pacote Educativo será o 
foco principal do projecto nos próximos 
meses. Para salvaguardar, que este pacote 
corresponda às necessidades dos 
professores adultos, o consórcio 
trabalhará lado a lado com o seu principal 
grupo-alvo. Ao lado do material didáctico 
que o projecto fornece, será criada uma 
plataforma online para oferecer 
informação adicional e apoio aos 
professores adultos que trabalham com 
seniores. 

 

 
 

 
 

  A ESTRATÉGIA ALL4INCLUSION  

Os principais objectivos do conceito All4Inclusion são: 

1. Apoio aos professores de educação de adultos que trabalham com seniores 
na implementação de formatos virtuais ou semi-virtuais nos seus cursos 

2. Promover a integração social dos participantes através de actividades de 
colaboração 

3. Promoção das competências digitais dos participantes 

O Pacote Educativo, como principal resultado do projecto, foi desenvolvido 
especificamente para o grupo alvo de idosos e contém materiais para alcançar 
os objectivos acima mencionados. Consiste em seis módulos com actividades 
motivadoras, que envolvem a utilização de várias aplicações de software, tais 
como processamento de texto, navegação na Internet, video chat, criação de 
blogs, podcasts e apresentações, bem como folhas de cálculo. 

Além disso, o Pacote Educativo reúne exemplos de boas práticas do trabalho 
das organizações participantes para motivar o grupo alvo de seniores a 
participar em formatos virtuais ou semi-virtuais. 

 
 
 
 

 

"A sabedoria 
não é um 

produto da 
escolaridade, 

mas da 
tentativa 

vitalícia de 
adquiri-lo". - 

Albert Einstein

 

 

  

KICK-OFF-MEETING 
Em Fevereiro de 2020, o consórcio da 

All4Inclusion reuniu-se em Hannover, Alemanha, 

para a reunião de lançamento do projecto, 

organizada pela Universidade Leibniz. O 

consórcio discutiu sobre estratégias para 

aumentar a inclusão social através de conceitos 

de lifelong-learning. Um ponto forte do projecto 

é que todos os parceiros dentro do consórcio 

trazem experiência do campo da educação de 

adultos e do trabalho com seniores. All4Inclusion 

baseia-se nesta experiência e reúne exemplos de 

melhores práticas para alcançar os objectivos do 

projecto. 
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