
 

 

PROJETO EUROPEU GRUNDTVIG 2012-09-12 

No âmbito do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida e inserido na ação Grundtvig, foi 
aprovado uma parceria de aprendizagem na qual a Associação Ala Nun’Álvares de Gondomar 
é parceira juntamente com Instituições de países como a França, Polónia, Itália, Austria, 
Holanda - PROJECTO TEEL ME A STORY. Para mais informações sobre o projeto europeu 
veja o seguintelink: 

 

O projeto “Tell Me a Story "é um projeto que reúne grupos de teatro amador, diretores, 

cientistas e aprendentes com o objetivo de explorar questões de comunicação intercultural 

por meio das atividades teatrais. È um projeto que visa promover as ligações europeias entre 

idosos e jovens artistas não profissionais de teatro e ajudá-los a comunicar através do 

património verbal dos países europeus. Este projeto irá permitir incentivar a comunicação 

entre os cidadãos europeus, promovendo a tolerância e a solidariedade entre gerações em 

diferentes culturas europeias. 

Todas as competências e assuntos relacionados que o projeto quer transmitir (o diálogo entre 

gerações, o processo de aprender a aprender; combate à exclusão social, promover o diálogo 

entre jovens e idosos, entre as instituições de educação de adultos) será enriquecido pelas 

diferentes entradas provenientes de outros parceiros europeus. 

A aprendizagem inter-geracional para promover uma vida ativa representa um desafio 

importante para todos os países da UE e sua perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. O 

projeto tenta apoiar os prestadores de educação de adultos, formadores e instituições para 

enfrentar esses desafios, conferindo valor e visibilidade à educação informal de adultos no 

contexto da aprendizagem ao longo da vida. 

 Finalmente, graças à parceria do projeto, novos contatos internacionais serão estabelecidos e 

novos métodos de ensino serão elaborados dentro no contexto internacional. 

Os principais objetivos do projeto são: 

• Promover a Interação entre atores de várias gerações de diversos países parceiros 

europeus 

• Promover a identidade cultural de cada país e a mobilidade entre os diversos países 

europeus 



• Promover a partilha de experiências pedagógicas e artísticas através do Teatro 

• Promover o ensino do Inglês e das novas tecnologias entre os seniores 

 

Mais especificamente, definimos os seguintes tópicos e assuntos para a parceria de 

aprendizagem: 

A. MITOS E LENDAS - Para encontrar e explorar de forma criativa os motivos típicos culturais 

ou arquétipos comuns 

A.1 Para trabalhar os aspetos psicológicos de lendas e mitos (arquétipos), utilizando diferentes 

técnicas de teatro de improvisação. 

A.2 Para melhorar a comunicação inter-cultural usando a linguagem das artes cênicas (teatro, 

poesia em performance, etc) e os motivos comuns / cenários culturais (mitos, fábulas) 

 

B. TÉCNICAS DE TEATRO na educação de adultos 

B.1. Para investigar e promover o uso de técnicas teatrais na educação de adultos 

B.2 Para demonstrar como o modelo de atividades teatrais pode melhorar a educação de 

adultos 

B.3 Para reunir jovens e idosos e descobrir as suas diferentes necessidades em relação ao 

método de trabalho teatral 

B.4 Para explorar as possibilidades de improvisação como resultado das interações das 

diferentes culturas europeias, bem como as diferentes gerações. 

 

C. Inclusão social através das artes do espetáculo e do ensino do Inglês 

C.1 Para alcançar participantes de grupos desfavorecidos que habitualmente não têm a 

possibilidade de participar em atividades da comunidade local e, em troca de abrir o teatro 

para novos indivíduos e comunidades 

C.2 Para sugerir ideias para atividades intergeracionais, culturais e sociais 


