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Objetivos: 

 O projeto iRemember pretende partilhar, adaptar e experimentar, ao nível europeu, um "Laboratório de memórias", um 

laboratório de atividades inter geracionais (envolvendo professores, formadores, estudantes e seniores), com o intuito de aprofundar as 

competências e melhorar as aptidões dos professores/formadores e promover a aprendizagem, informal, da História nas escolas.  

Cada Laboratório de Memórias traduzirá um tema de "conflito" (isto é, Transição entre o comunismo e a economia de mercado na 

Roménia, "Os problemas" da Irlanda do Norte, etc.) e os resultados que advêm dos laboratórios inter geracionais serão virtualizados, 

através da plataforma online “The Land”. 

Em Portugal, e mais precisamente no concelho de Vidigueira, a EPFA/CEFAE pretende criar um Laboratório de Memórias, 

um memorial sobre o setor económico, predominante no Baixo Alentejo - a Agricultura, com as suas repercussões a nível histórico, 

social e cultural. Ao pôr em contacto seniores e jovens, a EPFA/CEFAE irá fazer um estudo comparativo sobre a agricultura antes de 

1974, época ditatorial com Salazar e depois de 1974, quando Portugal se tornou uma democracia e os efeitos da entrada na União 

Europeia, em 1986, até aos dias de hoje. 

Neste sentido, os países parceiros irão criar uma plataforma virtual, através da qual a EPFA/CEFAE irá abordar todo o 

património ligado à agricultura, pretendendo dar a conhecer e preservar os factos, as experiências, as tradições e a cultura, através da 

partilha entre os seniores e os jovens. 

O projeto consiste: 

 Numa metodologia para professores e formadores (tutores) para a conceção e desenvolvimento de atividades (laboratórios), que 

envolvam os seniores e os jovens; 

 Um guia de técnicas de treino de "storytelling"; 

 Uma plataforma online (“The Land”) para a virtualização e partilha digital de memórias comuns, relacionadas com lugares e 

acontecimentos, acessíveis ao público em geral, através de qualquer dispositivo ligado à internet. 

 

A Metodologia iRemember visa: 

 Melhorar as aptidões dos professores/formadores e contribuindo para a aquisição de novas competências na área da educação, não 

formal e alternativa, através da utilização de novas e sustentáveis ferramentas interativas, no ensino da história contemporânea, ao 

recriar "Um laboratório de Memórias"; 

 Apoiar a interação entre gerações, envolvendo seniores e jovens como atores principais, de forma a evitar/reduzir conflitos com raízes 

históricas, com impacto no presente; 

 Promover a inclusão social dos seniores, envolvendo-os em laboratórios, de conto e partilha, com os mais jovens, permitindo-lhes 

transmitir as suas vivências pessoais e profissionais, adquirindo, simultaneamente, um ponto de vista externo sobre essas mesmas 

vivências, a fim de contribuir para uma memória coletiva; 

 Permitir a inclusão dos jovens na vida democrática, através de uma cidadania participativa, ativa, interventiva e responsável; 

 Melhorar as competências dos participantes ao nível da literacia digital, nas NTIC e as ferramentas da web 2.0, para criar uma " 

memória comum” sobre um tema específico; 

 Definir uma ferramenta para se usar na resolução de conflitos. 

 

Valor acrescentado a nível Europeu: 

O projeto aumenta a cooperação entre os parceiros, definindo e partilhando um modelo de laboratório de memórias inter geracional, 

que envolve: 

 Professores/Formadores: melhorar as aptidões através de ferramentas inovadoras na área da criação e manutenção de estratégias de 

ensino e inclusão social; 

 Cidadãos Seniores: temas que retratam a sua experiência, conhecimento, memória e aptidões de mediação; 



 

 

 

 
 Jovens (estudantes): temas que se relacionem com o mundo digital e espaços híbridos, material e virtual, com a capacidade de criar 

fontes de informação e de narrativas partilhadas. 

 

Os parceiros: 

Ce.S.F.Or. – Centro Studi Formazione Orientamento (IT), Asociatia EUROED (RO), North West Play Resource Centre – The Playhouse 

(UK), AELLL – Adult Education and Lifelong Learning NGO (AR), CECE – Confederación Española de Centros de Enseñanza (ES), 

Centro de Estudos e Formaçáo Aquiles Estaço Lda (PT), Università degli Studi di Roma “Sapienza” (IT). 

 


