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Let’s Get Outside Now: Be, Learn, Grow 
Outdoors – GrowLearnOut (GLOW) 

DESIGNAÇÃO DO 
PROJETO

02 de fevereiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2024

TIPO DE PROJETO
Projeto de disseminação de práticas 
educativas (formais, informais e não 
formais) em espaços exteriores.

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Educação

ENQUADRAMENTO

O Projeto GLOW, desenvolvido no
âmbito do programa Erasmus+, visa
apoiar e promover a aprendizagem ao ar
livre através da criação de grupos de
"escola lá fora", que irão promover a
aprendizagem mútua e a troca de ideias
sobre educação no exterior através de
processos centrados na criança.



SÍNTESE
Muitas  "escolas da natureza" baseiam a sua ação na, designada, Pedagogia "Forest", que surgiu  

na Suécia no final do século XIX e se disseminou  na Dinamarca em meados do século XX. Hoje é 

uma abordagem difundida, em especial, nos países nórdicos,  e, nos últimos anos, de forma 

gradual, tem-se alargado a outros lugares do mundo. Esta baseia-se no desenvolvimento de 

processos pedagógicos fora dos estreitos limites da  sala de aula/atividades e procura promover 

aprendizagens na, com e pela natureza, promovendo o desenvolvimento integral da criança 

através da sua liberdade e autonomia. Esse trabalho é de grande importância, já que permite 

repensar os ambientes de ensino e de aprendizagem, colocando o enfoque na livre iniciativa da 

criança no exterior (do recinto escolar e fora dele). 

O GLOW envolve parceiros da Dinamarca e da Noruega, que já adotaram o conceito de 

aprendizagem ao ar livre como método de ensino e de aprendizagem, e parceiros do Chipre, 

Eslováquia, Portugal e Macedónia do Norte, onde esta abordagem ainda não é tão comum.

Em Portugal, este projeto tem desenvolvimento, numa primeira fase, em quatro escolas de 1.º 

CEB, na Centro de Atividades Tempos Livres (CATL), com quatro técnicas e respetivos grupos de 

crianças. Numa segunda fase está contemplado o alargamento desta iniciativa nas escolas 

participantes.
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desenvolver uma estratégia de ação que 
permita orientar o conteúdo e a estrutura das 
atividades de aprendizagem para os agentes 
educativos,
conceber e desenvolver uma abordagem 
pedagógica potenciadora de aprendizagens 
significativas,
criar um repositório de atividades de 
aprendizagem ao ar livre, 
formar uma rede de comunidades de 
aprendizagem no exterior, 
preparar um relatório de boas práticas e um 
documento de política educativa centrada no 
exterior.

O GLOW visa identificar as necessidades, lacunas 
e desafios das atuais práticas educativas nas 
escolas, no âmbito das políticas educativas dos 
países parceiros, e desenvolver práticas de 
ensino e de aprendizagem no exterior, criar 
materiais, formar agentes educativos, alguns dos 
quais devem tornar-se mentores e embaixadores 
da educação no exterior, e desenvolver 
atividades, projetos educativos, melhores práticas 
e um relatório de boas práticas que será 
divulgado na comunidade junto dos principais 
interessados.
Os objetivos do projeto são: (i) aumentar a 
compreensão da interrelação entre a 
aprendizagem e as experiências significativas, (ii) 
potenciar a aprendizagem e a relação da criança 
com a natureza, (iii) aumentar a colaboração 
entre organizações educativas na Europa, (iv) 
apoiar professores/educadores, outros agentes
educativos e escolas através da abordagem 
desenvolvida, (v) aumentar os esforços para a 
adoção de atividades ao ar livre e políticas 
relacionadas com a educação. 
Como resultado, este projeto pretende:

OBJETIVO GERAL 



Promover o conhecimento das práticas de ensino e de aprendizagem adotadas em cada 

instituição parceira.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Flexibilizar o pensamento sobre os modos e formas em que a educação e a aprendizagem 

podem acontecer, refletindo sobre as próprias descrições sobre práticas educativas e 

discussões sobre o processo de aprendizagem.

Desenvolver e fortalecer filosofias pessoais de ensino que preconizem a aprendizagem no

exterior.

Aumentar a capacidade dos agentes educativos para identificar necessidades e lacunas, 

interpretar e encontrar soluções alternativas para situações mal estruturadas em relação às 

práticas de ensino e de aprendizagem.

Potenciar a educação ao ar livre, implementando atividades de aprendizagem no exterior.

Promover um ambiente de aprendizagem e troca de ideias que potencie a promoção de 

"escolas lá fora" na Europa.

Aumentar a consciencialização sobre a aprendizagem ao ar livre e o conceito de escola da 

natureza ao nível das políticas nacionais de cada país envolvido.

Defender a adoção da aprendizagem ao ar livre nos currículos escolares atuais.

PÚBLICO-ALVO
Este Projeto destina-se a organizações educativas, incluindo alunos e professores/agentes 

educativos dos países parceiros. Durante 2 anos, serão abrangidas  cerca de 21 

escolas/organizações educativas, 26 professores/agentes educativos e aproximadamente 200 

crianças dos 3 aos 7 anos.

Em Portugal, este Projeto envolverá crianças que frequentam a CATL (1.º CEB), englobando, 

portanto, crianças dos 6 aos 10 anos.
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