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 CHERISHED em suma  

CHERISHED é um projeto Erasmus+ que visa promover uma 

abordagem ecossistémica à escala europeia para a integração do 

património cultural digital no ensino secundário obrigatório. A 

intenção é melhorar a capacidade dos professores do ensino secundário 

no uso de recursos digitais do património cultural para o ensino 

regular; além disso, as instituições de património cultural terão acesso 

a um recurso necessário para a digitalização das suas coleções, a fim de 

assegurar que uma coleção online ofereça fontes relacionadas com 

currículos educativos. Além disso, os professores poderão levar a cabo 

um programa de formação de acesso aberto e autónomo para melhorar 

as suas competências e autoavaliar a sua prontidão na integração do 

património cultural digital no ensino obrigatório, enquanto os 

estudantes do ensino secundário beneficiarão da exposição e 

envolvimento com as coleções de património cultural digital, através do 

ensino.  

 OBJETIVOS  

FORNECER um quadro pedagógico e recomendações concretas a serem 

adotadas pelos ministérios da educação por toda a Europa. 

APOIAR os educadores escolares de forma a salvaguardar a natureza 

inclusiva das oportunidades de aprendizagem digital no e através do 

património cultural. 

PROMOVER recursos e ferramentas inovadores de qualidade para os 

educadores escolares para a integração do património cultural rumo a 

uma educação digital inclusiva. 

FORNECER um instrumento de impacto e avaliação para a autoavaliação 

dos professores quanto à sua disponibilidade na reutilização do 

património cultural digital no ensino obrigatório. 

PROMOVER a sensibilização para a importância da preparação do 

património cultural para a educação digital inclusiva na Europa. 

 

CHERISHED 

O projeto CHERISHED 

proporcionará às autoridades 

educativas, como aos 

ministérios da educação, um 

quadro pedagógico para a 

integração do património 

cultural digital no ensino 

regular. Há um enfoque 

específico no apoio aos 

educadores do ensino 

secundário para o ensino 

digital inclusivo, através da 

reutilização do património 

cultural digital e do 

desenvolvimento da sua 

capacidade em competências 

culturais. A integração do 

património cultural digital no 

ensino obrigatório é mais 

importante do que nunca, uma 

vez que os desafios 

enfrentados pelos setores 

educativo e cultural, devido à 

COVID-19, exigem uma forte 

dependência do ensino digital. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Fotografia da nossa Reunião de lançamento. 

 

 
A visão geral da agenda da nossa reunião de 
lançamento. 

 
 
Parceiros do Projeto 

1) The Square Dot team 
(Bélgica) 

2) Synthesis Center for Research 
and Education (Chipre) 

3) Instituto Ikigai (Espanha) 

4) Sociedade Promotora de 
Estabelecimentos de Ensino 
(Portugal) 

5) Univerzita Mateja Bela V 
Banskej Bystrici (Eslováquia) 

6) Stichting Ki Culture (Países 
Baixos) 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS  
 

ELABORAÇÃO de um relatório de análise curricular entre países com 

matérias comuns e unidades específicas ensinadas no ensino secundário 

obrigatório nos países parceiros.  

 

DESENVOLVIMENTO de um quadro de integração do património 

cultural digital no ensino obrigatório do ensino secundário, para o ensino 

digital inclusivo. 

 

ELABORAÇÃO de um programa de formação de professores para 

professores do ensino secundário e educadores de museus.  

 

DESENVOLVIMENTO de uma plataforma online onde os professores 

podem encontrar módulos digitais para a sua formação. 

 

DESENVOLVIMENTO de uma ferramenta de autoavaliação para avaliar 

a disponibilidade dos professores na integração do património cultural 

digital no ensino obrigatório e a sua competência cultural. 

REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROJETO CHERISHED  

A reunião de lançamento ocorreu virtualmente, devido às restrições do 

Covid-19, no dia 20 de abril.  A reunião iniciou com a apresentação do 

projeto e do plano de desenvolvimento do projeto pelo coordenador. Os 

parceiros discutiram a forma dos próximos resultados, atividades e a 

divisão do trabalho entre eles.

 

 O QUE SE SEGUE  

▪ A equipa do projeto começou a trabalhar na análise curricular de cada país, a fim de criar um relatório 

de análise curricular entre países que informará a produção dos resultados dos outros projetos. 

▪ A equipa também está a desenvolver uma Plataforma Online. 

 

 COMO PERMANECER CONECTADO  
 

Faz gusto na nossa página do Facebook: Cherished | Facebook  Segue-nos no Linkedin: Cherished 

Project | LinkedIn 

Visita o nosso Website: Home English - cherishedproject.eu 

 

Este projeto é cofinanciado pelo “programa Erasmus+” da União Europeia. 

ID do projeto: KA226-795F1A30 

https://www.facebook.com/cherishedprojecterasmus
https://www.linkedin.com/in/cherished-project-009297212/
https://www.linkedin.com/in/cherished-project-009297212/
http://www.cherishedproject.eu/?fbclid=IwAR0V8oEBcQkkExaNUEMhwUbBDt2iLy7KxDO5N6z6DmS7a-yJJbLTfUc8NAg

