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AEC DE MÚSICA DO

PROJETO GERARTE RECEBE

CASPAE FOI NOTÍCIA NO

LUZ VERDE PARA

PORTUGAL EM DIRETO,

AVANÇAR E É NOTÍCIA NO

NA RTP

DIÁRIO DE COIMBRA

As AEC do CASPAE estiveram no
Portugal em Direto, da RTP, no Dia
da Criança. O trabalho conjunto do
técnico de AEC de Música do
CASPAE com a professora titular da
turma do 4.º ano da EB1 de São
Martinho do Bispo, resultou na
comemoração do Dia da Criança de
uma forma muito criativa, com o
evidente envolvimento de crianças
motivadas.

O Projeto GerArte surge
no âmbito do programa
“Geração Z”, promovido
pelo IPDJ, e em parceria
com o CASPAE, o
projeto Letras Prá Vida
da ESEC - Escola
Superior de Educação
de Coimbra e com a
Agência para a
Promoção da Baixa De
Coimbra e "tem por
objectivo principal
promover a
solidariedade
intergeracional, através
de práticas de
voluntariado jovem,
envelhecimento activo e
de igualdade de
oportunidades na
infância.
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PROJETO LIMITES
INVISÍVEIS AQUÉM E
ALÉM FRONTEIRAS

O Projeto Limites Invisíveis foi
convidado a participar numa sessão
internacional promovida pela
Conexão Natureza – Educação para
Sustentabilidade - Rio de Janeiro,
Brasil. Em Portugal também foi
notícia, tendo estado em evidência
na SIC, no dia 14 de junho, no
Programa É P'ra Amanhã.

PRO(G)NATURA
PROMOVE CONTACTO
RESPONSÁVEL COM
NATUREZA DURANTE
PANDEMIA E É NOTÍCIA

PROJETO QUINTALL É
APROVADO E TORNA-SE
NOTÍCIA

O Projeto "QuintAAL”, que pretende
combater o isolamento social e
actuar na melhoria da qualidade de
vida da população sénior, teve
aprovada a sua candidatura às
Parcerias para o Impacto do
programa Portugal Inovação Social
co-financiado pela União Europeia e
também por investidores sociais.

Pro(g)natura promove contacto de
famílias com a natureza em período
de ensino à distância, mantendo a
ligação entre os contextos natureza,
programação Scratch e sala de aula
à distância, na promoção de
conhecimentos de forma
transdiciplinar, partindo das
vivências das crianças e suas
famílias na natureza e é notícia no
Diário de Coimbra e Notícias de
Coimbra.
Ainda em junho, este programa
educativo participou em duas
conferâncias virtuais, promovidas
pela Conexão Natureza - Rio de
Janeiro, Brasil, nas quais a
educadora Isabel Duque partilhou o
trabalho desenvolvido.

https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/

