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De que trata-se o projecto Go Up?  

 
 

 

O projeto Go Up 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 metodologias e 

ferramentas inovadoras e personalizadas, 

concebidas para criar resiliência e melhorar 

as competências interculturais através de 

técnicas teatrais. 

 

 

 

 

A reunião inicial do projecto 

A reunião inicial do projeto teve lugar em 

Valladolid, Espanha, no dia 20 de novembro 

de 2018. 

 

Um dos primeiros passos dados no início da 

reunião foi fazer uma breve apresentação 

de cada parceiro descrevendo a sua 

experiência relacionada aos objetivos do 

projecto Go Up: a equipe da Solidariedade 

Imigrante relatou as suas experiências sobre 

gênero e imigração;  a equipe da PERA 

expôs sua prática com técnicas artísticas e 

teatrais; e a equipe de IASIS descreveu os 

seus projectos transferíveis (Connectathens e 

Fabrik Republic), etc. 

 

 O seguinte passo foi apresentar uma visão 

geral sobre o projecto Go Up, destacando os 

seus principais aspectos como: os seus 

principais temas (resiliência, competências 

interculturais, técnicas teatrais), objetivos, 

grupo alvo, resultados, cronograma, etc. 

 

Os potenciais utilizadores dos resultados 

deste projecto são: professores de 

educação de adultos, formadores, tutores e 

conselheiros. Os beneficiários finais do 

projecto são refugiados, requerentes de asilo 

e migrantes. 

 

O objectivo final do projecto é proporcionar 

aos profissionais de educação de adultos, 

formadores, tutores e conselheiros 

metodologias inovadoras e ferramentas para 

apoiar aos refugiados, requerentes de asilo e 

migrantes para construir resiliência e 

melhorar a implementação da educação 

inclusiva. 

 

O projecto Go Up consiste em projectar e 

desenvolver técnicas de teatro 

pedagógicas, inovadoras, interculturais e 

inclusivas para melhorar a implementação 

da educação inclusiva. 
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Resultados do Projecto 

O projecto irá desenvolver os seguintes resultados intelectuais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO1.  Go Up- Base de Dados Digital Online 

de boas prácticas e recursos no Teatro 

Intercultural e Inclusivo. 

Uma ferramenta online útil que oferece, 

aos professores e formadores de 

educação de adultos, metodologias 

innovadoras, boas prácticas inspiradoras e 

recursos úteis para colocar em práctica 

nos projectos de teatro intercultural e 

inclusivo.  

  

 

 

 

IO2. Currículo de Treino para o Teatro 

Intercultural e Inclusivo. 

 

Um currículo ECVET (baseado no Sistema 

Europeu de Créditos para Educação e 

Formação Vocacional) para a 

avaliação, validação e reconhecimento 

dos resultados de aprendizagem do 

Teatro Intercultural e Inclusivo.  

 

 IO3.  Go Up- Manual Pedagógico sobre 

Teatro Intercultural e Inclusivo. 

 

Um Recurso Educacional Aberto que tem 

como objetivo fornecer abordagens 

pedagógicas e metodológicas inovadoras 

no uso de técnicas de teatro para ensinar 

competências interculturais e apoiar a 

integração cultural de refugiados, 

requerentes de asilo e migrantes.  

  

 

 

 IO4  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 educação 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.  
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Parceiros do projecto 

 

 

 Mais informação em: 

www.go-up-project.eu 

 

 


