Designação do Projeto: ProLearn4ALL - Maletas Pedagógicas para TODOS
Código da Operação: CENTRO-01-0145-FEDER-023474
Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção: Centro
Entidades beneficiárias:
 Instituto Politécnico de Leiria (proponente)
 Instituto Politécnico Coimbra (copromotor)
 CERCILEI - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria (copromotor)
 Município de Leiria (copromotor)
Data de aprovação: 12-07-2017
Data de início: 02-10-2017
Data de conclusão: 02-10-2019
Investimento total elegível: 144.962,87 €
Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER: 123.218,44 €
Apoio financeiro público nacional/regional: 0,00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
O ProLearn4ALL tem o intuito de reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação e
promover a inclusão social, através do aumento da consciência das crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico
(CEB) para a aceitação da diferença. Associado a este objetivo geral, encontram-se os objetivos específicos
definidos para o projeto, nomeadamente: apresentar características específicas de pessoas com
deficiência; permitir, às crianças, a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos; sensibilizar as crianças
para os quatro domínios da deficiência; mudar atitudes e comportamentos das crianças face a pessoas com
deficiência e potenciar as capacidades de TODOS.
O projeto engloba nove atividades/fases:
1. Estado da arte - Definição do problema, enquadramento científico e pesquisa de recursos lúdicopedagógicos;
2. Conceptualização - Desenvolvimento de propostas de recursos lúdico-pedagógicos para trabalhar a
temática da deficiência;
3. Design e ilustração - Elaboração do design e ilustração adequados aos recursos lúdico-pedagógicos;
4. Produção - Criação de uma maleta com os recursos lúdico-pedagógicos;
5. Teste no 1º CEB - Teste da maleta pedagógica (com os recursos) num Agrupamento de Escolas de Leiria;

6. Revisão e reformulação - Adaptação da maleta pedagógica para desenvolver uma versão melhorada
7. Validação por consultores externos - Análise da maleta pedagógica por especialistas na área da inclusão;
8. Aplicação da maleta final no 1º CEB - Implementação da maleta pedagógica validada em dois
Agrupamentos de Escolas de Leiria;
9. Disseminação - Divulgação do projeto e seus resultados pela comunidade científica e educativa.
No final do ProLearn4ALL, espera-se obter diversos recursos lúdico-pedagógicos validados, reunidos numa
maleta, que dão a conhecer os principais domínios da deficiência (auditivo, intelectual, motor e visual).
Esta será reproduzida catorze vezes, com o intuito de ficar ao dispor de algumas entidades da região centro,
tais como: Agrupamentos de Escolas de Leiria; Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira; CERCILEI e
Unidades de Investigação.
Com o objetivo de disseminar o projeto, prevê-se apresentar diversas comunicações orais em eventos
nacionais e internacionais, que darão lugar à publicação de artigos científicos em atas de conferências,
revistas indexadas e livros com peer review.
Tendo em conta que o projeto está intimamente ligado com a região centro do país e, em particular, com
Leiria, importa também dinamizar eventos que permitam dar a conhecer o processo de construção da
maleta pedagógica, através de exposições de materiais e sessões de apresentação.

