ProLearn4All
Maletas pedagógicas para TODOS
Learning Products for ALL
O projeto ProLearn4All visa consciencializar as crianças para as diferenças no ser humano. A investigação e a criação
de produtos para uso em sala de aula do 1º ciclo do Ensino Básico previstas neste projeto, permitirão aumentar o
conhecimento sobre a deficiência, promovendo assim a inclusão social entre as crianças. O consórcio interdisciplinar
promoverá uma aprendizagem significativa para todos os envolvidos no processo, investigdaores, professores e
estudantes de vários níveis de ensino. Serão produzidos produtos lúdico-pedagógicos acessíveis, testados e validados
em contextos reais e posteriormente oferecidos aos Agrupamentos de Escolas de Leiria, num evento oficial organizado
pelo Município. Este projeto de pesquisa baseado em problemas assegura ainda uma adequada disseminação de
resultados, nacional e internacional, para permitir a sua replicação em diferentes contextos.

INVESTIGADOR RESPONSÁVEL
PRINCIPAL INVESTIGATOR

ProLearn4All project aims to aware children for the differences in the human being. The research and creation of accessible ludicpedagogical products to be used in primary school classrooms will allow to excel knowledge and awareness about disability, thus
promoting social inclusion among children. The interdisciplinary consortium will promote significant learning to for ALL the involved,
researchers, teachers and students from ALL education levels. ProLearn4ALL project will produce accessible ludic-pedagogical products,
test and validate them in real contexts and offer them to Leiria’s School Groups in an official event organized by Leiria Municipality.
ProLearn4All problem-based research project also warrants proper dissemination of results, both nationally and internationally, to
allow its replication in different contexts.
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