
Projeto TECNICEA

(Tecnologia e Inovação no Contexto Educativo dos Alunos)

INTRODUÇÃO

O Projeto TECNICEA (Tecnologia e Inovação no Contexto Educativo dos Alunos) foi
aprovado pelo Comité de Gestão do Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça
Espanha - Portugal 2007-2013, na reunião que teve lugar em Madrid, no dia 16 de julho
de 2013, no âmbito da 3ª convocatória e termina no dia 31 de dezembro de 2014.

A Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado da Junta de
Castilla y León lidera este projeto em parceria com duas outras entidades:

 Parceiro 1: Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da
Região Centro

 Parceiro 2: Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da
Região Norte.

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS

O objetivo do Projeto é favorecer a utilização das Tecnologias da Informação e
Comunicação entre os alunos, a fim de que os Agrupamentos de Escolas/Centros
Educativos envolvidos no mesmo divulguem o seu ambiente natural, cultural e social e
conheçam melhor a escola parceira.

Pretende-se alcançar este objetivo mediante a realização das seguintes atividades:

1) Criação de uma comunidade virtual para o desenvolvimento de parcerias, entre
escolas de ambos lados da fronteira, para a realização de projetos conjuntos de
divulgação do seu ambiente natural, cultural e social, em formato multimédia

2) Realização de encontros de alunos para apresentação dos trabalhos realizados
3) Coordenação do projeto por uma Comissão Mista
4) Divulgação dos resultados

Mediante estas atividades, pretendem-se atingir os seguintes resultados:



1) Apresentações, em formato multimédia, de divulgação do ambiente natural,
cultural ou social da região de implantação da Escola, realizadas pelos alunos.

2) Encontros bilaterais de alunos para a difusão dos trabalhos
3) Manutenção de um espaço web e de uma plataforma de colaboração virtual
4) Realização de eventos para a divulgação do projeto e dos respetivos resultados

ATIVIDADE 1 COMUNIDADE VIRTUAL DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

As entidades educativas das três regiões participantes, no âmbito das respetivas áreas
geográficas de influência, procederam à seleção de um total de 16 estabelecimentos de
ensino para estabelecer oito parcerias – constituídas por um Centro de Ensino Secundário
espanhol e um Agrupamento de Escolas/Escola Secundária português – para participar
nas atividades do projeto. Entre estes estabeleceu-se uma Comunidade Virtual mediante
a criação de um espaço on-line, com ferramentas destinadas ao trabalho colaborativo
que permitam o desenvolvimento de projetos comuns realizados por estabelecimentos
de ensino das três regiões. Desta colaboração, cada escola elaborará um produto em
formato multimédia (flash, video digital…) sobre a região em que está implementada:
património natural, cultural, características socioeconómicas, entre outros aspetos.
Este trabalho terá duas versões, uma em espanhol e outra em português, cabendo a sua
tradução à respetiva associação de escolas.
Os estabelecimentos de ensino receberão apoio técnico e equipamento.

ATIVIDADE 2 ENCONTROS DE ALUNOS

Como complemento aos intercâmbios on-line, os estabelecimentos de ensino visitarão
os respetivos parceiros, durante o 3º período do ano letivo de 2013/14, com o objetivo
de conhecer a região sobre a qual versa a produção multimédia dos mesmos. O visitante
disporá de espaço e tempo para poder apresentar o seu trabalho multimédia, à
comunidade educativa do estabelecimento de ensino anfitrião.

ATIVIDADE 3 GESTÃO E COORDENAÇÃO

Tendo em vista a gestão e coordenação do projeto, as três instituições signatárias do
mesmo constituirão uma Comissão Mista, integrada por representantes da Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro e Direção de
Serviços da Região Norte – e da Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado de la Junta de Castilla y León.



A Comissão Mista prosseguirá a dinâmica de coordenação e gestão herdada dos projetos
FORPAREA, EVIPROF, ATICA e FIAVAL, realizando reuniões periódicas. Igualmente se
propõe continuar a dinâmica de colaboração em atividades extrínsecas ao mesmo, como
as financiadas pelos programas da União Europeia no âmbito da Educação (Erasmus+).

ATIVIDADE 4 DIVULGAÇÃO

As atividades de divulgação deste projeto visam dar a conhecer a iniciativa e disseminar
os resultados da mesma no âmbito da área de influência dos signatários. Pretende-se, por
um lado, incentivar a participação do maior número possível de estabelecimentos de
ensino e de docentes e, por outro, dar exemplo de boas praticas e proporcionar às
comunidades educativas das três regiões participantes materiais para a compreensão das
áreas de fronteira.

Nesse sentido, far-se-á uso das páginas web e publicações de cada um dos parceiros e
garantir-se-á a presença dos meios de comunicação (imprensa, rádio e TV) local e/ou
regional em todos os atos públicos que se organizem no âmbito deste projeto.

Concretamente, o projeto propõe a realização das seguintes atividades:

1. Ato inicial de difusão

Para incentivar a participação do maior número possível de escolas e profissionais do
ensino, realizar-se-á um ato inicial de abertura do projeto do qual constará, entre outros,
a apresentação dos objetivos e atividades do projeto e proporcionará um tempo e lugar
comuns para o estabelecimento das associações de centros/escolas. Este evento terá
lugar em Viseu, na região Centro de Portugal.

2. Espaço web do projeto

A plataforma telemática, instalada no CFP Idiomas, será o local onde se desenvolverá o
trabalho partilhado pelas associações de estabelecimentos de ensino e através da qual,
também, se fará a difusão permanente da atividade do projeto e dos resultados
alcançados. No entanto, o projeto disporá de um espaço próprio na web:
whttp://proyectotecnicea.eu

Após o término do projeto, os signatários desta candidatura prevêem instalar nos seus
sites institucionais as ferramentas colaborativas e os materiais produzidos neste espaço, a

http://proyectotecnicea.eu


fim de garantir a continuidade do projeto para além dos seus limites temporais.

3. Atos finais de difusão – feiras educativas

A fim de promover a divulgação dos resultados do projeto realizar-se-ão, em Castilla y
León e na região Norte de Portugal, feiras educativas nas quais os professores que
estiveram envolvidos nas parcerias TECNICEA possam divulgar, junto da Comunidade
Educativa das cidades anfitriãs, os produtos finais elaborados pelos estabelecimentos de
ensino envolvidos no projeto.


