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DESCOBRE QUEM SOMOS!

O projeto RENOUVAL é um projeto Erasmus+ que teve início a 1 de outubro de 
2020 e tem uma duração de 24 meses.
O objetivo do projeto é apoiar a passagem de conhecimentos das gerações mais 
antigas de artesãos para as novas gerações e promover o uso de tecnologias 
digitais no setor, melhorando as competências digitais de artesãos e aprendizes.
O apoio é fornecido através de uma abordagem de aprendizagem intergeracional 
combinada com o uso de tecnologias digitais inteligentes e fáceis de usar.

Para atingir esses objetivos, foi criada uma parceria entre seis organizações que 
representam setores do artesanato, especialistas e provedores de educação 
de adultos.  Os setores do artesanato, especialistas e provedores de educação 
de adultos estão a trabalhar juntos para projetar e co-criar novos conteúdos 
formativos e ferramentas digitais inovadoras para educadores de adultos apoiarem 
a aprendizagem intergeracional e a validação de competências nos setores da 
artesanato através das tecnologias digitais. 

O QUE FOI FEITO ATÉ AGORA?

Em dezembro de 2020, ocorreu a primeira reunião online do projeto com todos os 
parceiros europeus. Definiu-se o cronograma, objetivos e outros aspetos ligados 
ao projeto.
Os parceiros voltaram a reunir-se, ainda online, devido à pandemia, nos dias 6 de 
abril e 8 de julho para acompanhamento do projeto.
Até à data foi concluído o currículo de formação em aprendizagem intergeracional 
e validação de competências nos setores do artesanato. 
A ferramenta de gamificação digital que é a segunda fase do projeto está quase 
finalizada.
Siga o projeto em: http://renouval-project.eu/index.php/en/outcomes/
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