
Este projeto 2018-1-PT01-KA204-047449 foi co-financiado pela Comissão Europeia, através do programa ERASMUS +. Esta 

publicação reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 

informações nela contidas. 

PRESS RELEASE #1. Maio de 2020 
 

Construir/ fortalecer a resiliência e aprimorar as competências 
interculturais de refugiados e requerentes de asilo por meio de 
técnicas teatrais  

Sobre o Projeto  
O projeto Go Up visa aumentar a participação de refugiados, requerentes de asilo e migrantes na educação de 

adultos, apoiando professores, educadores e conselheiros com metodologias e ferramentas inovadoras feitas à 

medida, concebidas para construir e aumentar a resiliência, bem como aprimorar as suas competências 

interculturais através de técnicas teatrais. Para tanto, o Teatro do Oprimido tem provado por décadas a sua 

eficácia em lidar com os efeitos sociais e psicológicos associados à vulnerabilidade social. 

Seis parceiros Institucionais da Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha e Turquia -  técnicos/mediadores de educação 

e formação profissional para adultos, ONGs e organizações sociais e culturais – trabalham  juntos para 

desenvolver os seguintes resultados do projeto: 

 Go Up base de dados digital online de boas práticas e recursos em Teatro Intercultural e Inclusivo. 

 Currículo de Formação para o Teatro Intercultural e Inclusivo. Um currículo baseado em ECVET para 
avaliação, validação e reconhecimento de resultados de aprendizagem. 

 O Manual Pedagógico Go Up , fornece abordagens pedagógicas e metodológicas inovadoras sobre o uso de 
técnicas teatrais para ensinar competências interculturais e apoiar a integração cultural de refugiados, 
requerentes de asilo e migrantes. 

 A Go Up Toolbox,  inclui  um conjunto de conteúdos práticos, atividades e métodos sobre  o Teatro 
Intercultural e Inclusivo dirigido a professores de educação de adultos, formadores, tutores e /ou 
conselheiros. 

Fase Piloto  
Os resultados do Projeto já estão disponíveis e o teste e a validação desses resultados serão realizados 
nos meses seguintes, durante a fase piloto do Projeto nos países participantes.  

Convidou-se Professores, formadores, tutores e conselheiros de educação de adultos que trabalham 
com refugiados, requerentes de asilo e migrantes para testar e fornecer feedback para a finalização 
dos resultados do projeto. 

Caso esteja interessado em participar da fase de piloto ou receber informações sobre o projeto, entre 
em contacto com seu parceiro local. 

www.go-up-project.eu 
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