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Construindo resiliência e reforçando as 

competências interculturais dos refugiados e 

requerentes de asilo através de técnicas teatrais  

Solidariedade Imigrante– Associação para a Defesa dos 

dereitos dos Imigrantes  

PORTUGAL 
www.solimigrante.org 

 INFODEF- Instituto para a promoção do desenvolvimento e 

formação  

SPAIN  
www.infodef.es 

LBP. Associação La Bien Pagá Espaço Cênico  

SPAIN  
www.liberateatro.com 

salalabienpaga@gmail.com  

IASIS 

GREECE 
www.iasismed.eu 

iasisrnd@gmail.com  

PERA.- Centro de Educação de Belas Artes 

TURKEY  
http://www.perakadikoy.com    

pera@peraguzelsanatlar.com.tr  

INQS Innoquality Systems Limited 

IRELAND 
www.innoqualitysystems.com   

innoqualitysystems@gmail.com 
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Este projecto 2018-1-PT01-KA204-047449 foi financiado com o apoio da 

Comissão Europeia, através do programa ERASMUS +. Esta publicação contém 

apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por 

qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.  

 

Go Up- Base de Dados Digital Online de boas prácticas e recursos no Tea-

tro Intercultural e Inclusivo. 

Uma ferramenta online útil que oferece, aos professores e formadores de 

educação de adultos, metodologias innovadoras, boas prácticas inspirado-

ras e recursos úteis para colocar em práctica nos projectos de teatro inter-

cultural e inclusivo.  

 
Currículo de Treino para o Teatro Intercultural e Inclusivo. 

Um currículo ECVET (baseado no Sistema Europeu de Créditos para Edu-

cação e Formação Vocacional) para a avaliação, validação e reconhecimen-

to dos resultados de aprendizagem do Teatro Intercultural e Inclusivo.  

 

Go Up- Manual Pedagógico sobre Teatro Intercultural e Inclusivo. 

Um Recurso Educacional Aberto que tem como objetivo fornecer aborda-

gens pedagógicas e metodológicas inovadoras no uso de técnicas de tea-

tro para ensinar competências interculturais e apoiar a integração cultural 

de refugiados, requerentes de asilo e migrantes.  

 

Go Up- Caixa de ferramentas para o Teatro Intercultural e Inclusivo. 

Um Recurso Educacional Aberto multilingüe, a nível nacional e europeu, 

que contém um conjunto de conteúdos prácticos, actividades e métodos 

para fornecer aos professores, formadores, tutores e conselheiros de edu-

cação de adultos. Aqui encontram-se técnicas de teatro que constituem 

ferramentas úteis a aplicar na sua rotina diária para ensinar competências 

interculturais e dar apoio à integração cultural de refugiados, requerentes 

de asilo e migrantes.  

 

O projecto Go Up - Construindo resiliência e reforçando as competências 

interculturais dos refugiados e requerentes de asilo através de técnicas 

teatrais – pretende melhorar a educação inclusiva, oferecendo aborda-

gens e conteúdos inovadores.  

O Teatro do Oprimido tem apresentado, há décadas, resultados efectivos 

ao abordar os aspectos sociais e psicológicos associados à vulnerabilidade 

social.  

 

Esta Parceria Estratégica Erasmus Plus pretende formentar a participação 

de refugiados, requerentes de asilo e migrantes na educação de adultos, e 

dar apoio aos professores, educadores e conselheiros através de metodo-

logias e ferramentas inovadoras e personalizadas, concebidas para criar 

resiliência e melhorar as competências interculturais através de técnicas 

teatrais. 

Go Up - Construindo resiliência e reforçando as competências interculturais dos 

refugiados e requerentes de asilo através de técnicas teatrais  

Sobre o projecto 

www.go-up-project.eu 

 Proporcionar abordagens e conteúdos inovadores sobre o teatro inter-

cultural e inclusivo para melhorar a educação inclusiva  

 Melhorar as competências que os professores adultos, formadores, 

tutores e conselheiros precisam para apoiar eficazmente a integração 

intercultural dos refugiados, requerentes de asilo e migrantes.  

 Incentivar a participação de refugiados, requerentes de asilo e migran-

tes em programas de educação de adultos.  

Resultados do Projecto 

Objectivos 


