


O Município de Odemira, através de um trabalho conjunto entre o Setor da 
Educação e o Setor da Ação Social, em parceria com o Agrupamento de 
Escolas de S. Teotónio, propõe desenvolver o Projeto Growing Together – 
Capacitação de Imigrantes como Cidadãos e Educadores Locais, uma inici-
ativa cofinanciada por fundos comunitários, Programa Erasmus +, envol-
vendo três países: Portugal (Odemira), Espanha (Lleida) e Itália (Follonica). 
Este Projeto, numa perspetiva mais geral, pretende contribuir para a devida 
integração dos imigrantes adultos e dos seus filhos, numa sociedade inter-
cultural dinâmica, onde estes participem ativamente no percurso escolar 
dos seus educandos. Tem como foco a educação de adultos, sendo estes 
encarregados de educação com filhos a estudar em escolas dos três 
municípios envolvidos, utilizando-as como espaços de referência para a 
integração.

A dimensão transnacional do projeto permite relevar diferentes perspe-
tivas, experiências e reflexões críticas que contribuem, elas próprias, para 
a criação de respostas coletivas e simultaneamente, adaptáveis a cada 
território.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS NA EDUCAÇÃO DE ADULTOS

Projeto cofinanciado pela Agência Nacional Erasmus+

DURAÇÃO: 24 meses (de outubro / 2016 a setembro / 2018)

PARCEIROS: Município de Odemira e Agrupamento de Escolas 

                      de S. Teotónio

  Município de Lleida e Escola Balàfia (Espanha)

  Município de Follonica e Escola ISIS Follonica (Itália)

PÚBLICO-ALVO: Adultos Imigrantes / Encarregados de Educação



OBJETIVOS: 

Facilitar caminhos de aprendizagem não-formais e alternativos para 
adultos imigrantes

Aumentar as competências e a compreensão dos pais imigrantes na 
parentalidade escolar

Desenvolver estratégias e metodologias para a integração dos 
imigrantes a nível local

Multiplicaras iniciativas e projetos dos cidadãos imigrantes

Realização de 7 workshops, em dois momentos, com a participação de 
15 cidadãos imigrantes cada um:

Laboratório de Línguas:

Construção de um dicionário de bolso 

Serviços / Recursos Locais: 

Dar a conhecer a rede de serviços / recursos disponíveis

Multiculturalidade:

Desenvolver a compreensão intercultural e valorizar a diversidade, 
compartilhar experiências e hábitos culturais

Apoio para a Participação Escolar:

Envolver os pais na vida escolar

Educação em família:

Sensibilizar as famílias para dinamizar atividades educativas em casa

Participação:

Envolver as famílias imigrantes na vida local e capacitá-las para 
cidadania

Projetos dos Cidadãos -  Propostas e Discussão:

Promover a participação ativa e a integração efetiva da comunidade 
imigrante na resolução de problemas e necessidades locais

IMPACTOS ESPERADOS:

Melhor integração dos cidadãos imigrantes

Maior apoio e mais participação na educação escolar dos seus 
educandos

Transformações sociais



Contactos
odemiraterritorioeducativo@cm-odemira.pt

Tel. 283 320 900 | 963 363 204


