
O projeto 'Art and Design in Our Lives'  tem como objetivo 

ensinar, desenvolver e dotar os participantes de competências 

diversas. As escolas secundárias de Portugal, Macedónia, 

Turquia e República Checa que estão envolvidas no projeto 

cooperarão na criação, design e realização de diferentes 

produtos, incluindo têxteis, porcelanas, fotografia e design 

gráfico. Uma vez que estas escolas preparam os seus alunos 

perspetivando a sua inclusão no mercado de trabalho as 

atividades a desenvolver no projeto focar-se-ão em aspetos 

que reforcem a sua empregabilidade, quer no presente, quer 

no futuro. 

Os principais objetivos no que concerne aos estudantes e 

professores são: 

• desenvolver os conhecimentos da língua inglesa, bem como 

de ICT, na comunicação pessoal e profissional 

• aprofundar as suas competências, quer vocacionais, quer 

sociais, nas relações interpessoais e na comunicação na 

generalidade. 

• aumentar as suas possibilidades de serem bem sucedidos no 

mercado do trabalho 

• trabalhando e cooperando em equipas internacionais 

• melhorando aspetos de execução e apresentação (oral e 

escrita) dos produtos resultantes da atividade 

• expandindo as suas criatividade e imaginação 

• e ainda tornar-lhes perceptível as diferenças e similitudes 

entre os países participantes, do ponto de vista cultural, 

social e histórico 



• aspetos que contribuirão para o seu entendimento e respeito 

pela cultura individual. 

Relativamente às instituições envolvidas os objetivos principais 

são: 

• a internacionalização das escolas 

• o enriquecimento curricular, quer geral, quer vocacional 

• a implementação da partilha de competências 

Cerca de duzentos participantes estarão envolvidos no projeto 

especialmente os alunos e os seus professores, a quem caberá 

planificar, produzir, avaliar e divulgar as atividades, bem como 

as mais valias daí resultantes. 

A equipa promotora do projeto está convicta de que, com a 

participação das escolas e empenho de todos envolvidos, 

atingirá os objetivos a que se propõe e todas as atividades e 

produtos planeados serão completa e proficuamente 

cumpridos. 

As atividades do projeto incluem diversos tipos de trabalho. Por 

um lado os participantes terão que usar ferramentas IT ( blog, 

website, compilação de produtos) na sua comunicação, 

trabalho e apresentação dos produtos resultantes na língua 

inglesa e por outro lado terão que os desenhar e discutir as 

metodologias para a sua execução em equipas nacionais ou 

internacionais, realizando-os. Aprenderão a cooperar, 

comunicar e a sugerir soluções, defendendo as suas ideias na 

realização dos produtos finais (e-magazine, booklet com ESP, 

videos ou apresentações) e outros materiais para exposição, o 

que será de toda a utilidade nas suas futuras vidas 



profissionais. 

Cinco workshops internacionais em diferentes áreas artísticas 

serão organizados. Cada escola acolhedora será responsável 

pela sua preparação e organização. A planificação do workshop 

deverá contemplar atividades culturais e visitas a instituições 

regionais relevantes, bem como o trabalho nos produtos finais 

propriamente ditos. Os participantes terão que introduzir  os 

seus países, cidades, escolas e curricula aos demais parceiros, 

além de desenhar e executar os produtos nas áreas do têxtil, 

da porcelana e das gráficas em equipas internacionais. Além 

disto, aprenderão novas técnicas, experimentando e decidindo 

como desenvolver os melhores métodos, prática de todo 

essencial nas suas futuras carreiras profissionais. 

É nossa convicção que o projeto ajudará os alunos a melhorar 

e a expandir as suas competências, não só profissionais e 

vocacionais, como as transversais, fundamentais para a sua 

empregabilidade e empreendedorismo. E mais importante os 

alunos sentir-se-ão pertença de uma comunidade local, 

regional, nacional e no limite europeia. A integração nos 

curricula das escolas os melhores exemplos de práticas 

inclusivas, terá com toda a certeza grande impacto na 

preparação presente e futura dos alunos. 

  


