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L&T’s River é um projeto Erasmus+ (2019-1-ES01-KA201-065938) cujo objetivo é facilitar a

transição de alunos do ensino básico para o ensino secundário .

Para o efeito, foi posta em prática uma metodologia inovadora:

O rio como espaço de aprendizagem e participação dos alunos.

– Melhorar a transição educativa aumentando as competências-chave
dos alunos para evitar a saída precoce do ensino neste processo de
mudança;

– Apoiar o desenvolvimento profissional de professores;

– Estabelecer parcerias eficazes entre escolas e partes interessadas
que promovam a inovação educativa e a recuperação de espaços
naturais.



A LowCarbon Economy Foundation é uma Organização Não Governamental (ONG) 

fundada em 2014 e localizada em La Vall d'Uixó, na Comunidade Valenciana 

(Espanha).

LES BOTANIC CAVANILLES é um Instituto de Ensino Secundário fundado em 1952.

Está localizado em La Vall d'Uixó, na Comunidade Valenciana (Espanha).

A Economia & Ecologia é uma empresa nascida em 1991 que atua nas áreas de

pesquisa económica e consultoria para a gestão e interpretação dos recursos

locais. Itália – Bolonha.

O Instituto di Instruzione Superiore “Maria Montessori – Leonardo Da Vinci” é um 

Centro de Ensino Secundário. Itália – Porreta.

Escola Profissional de Alte, é uma escola de Ensino profissional, fundado em 

1992, em Alte – Portugal.



Apresentação das atividades 
desenvolvidas pelo projeto

Materiais Intelectuais “Intelectual Outputs”

Atividades de Formação, Aprendizagens e Treino “LTTA”

Manutenção, Divulgação e Disseminação do Projeto



Materiais Intelectuais “IO’s”

• IO1 - Manual para Professores: O Rio como um espaço      

de aprendizagens

• IO2 – Guia para os embaixadores do rio

• IO3 – Guia para a transição da educação



Material Intelectual 1 – “IO 1”

Com o IO1, o projeto L&T’s River fornece

aos professores ferramentas práticas de

ensino, aprendizagem e avaliação através

de uma metodologia eficaz e inovadora.



Material Intelectual 1 – “IO 1”

Os conteúdos específicos são dados por:

• “PROGRAMAÇÃO DIDÁCTICA”, com atividades que envolvam diferentes

disciplinas com fornecimento de materiais, metodologias pedagógicas e

métodos de avaliação.

• “GUIA DIDÁCTICO”, para implementar protocolos para diferentes

disciplinas no espaço de aprendizagem fluvial.



Material Intelectual 2 – “IO 2”

Estudantes em defesa dos rios locais

Material desenvolvido para permitir aos professores

e alunos uma nova modalidade de aprendizagem que

envolve os alunos como verdadeiros protagonistas

no esforço cívico de promoção dos cuidados e da

recuperação dos rios, projetando ações de

envolvimento mais desafiantes.



Material Intelectual 2 – “IO 2”

O guia é uma espécie de caixa de ferramentas que pode ser usado por

outros “embaixadores do rio” (estudantes, mas também cidadãos e

voluntários de associações ambientais) em todos os lugares da Europa com

um rio ou um elemento de água.



Material Intelectual 2 – “IO 2”



Material Intelectual 2 – “IO 2”



Material Intelectual 2 – “IO 2”



Material Intelectual 2 – “IO 2”



Material Intelectual 3 – “IO 3”

Consiste em utilizar os ambientes fluviais para

envolver alunos de diferentes níveis educativos

para incentivar a reflexão e ter um primeiro

contacto com o próximo nível de ensino, bem como

oferecer orientação às escolas e professores

sobre como realizar a transição educativa.

O objetivo é facilitar a futura  transição educativa 

dos alunos. 



Material Intelectual 3 – “IO 3”

Este guia contém:

- Informações e materiais que facilitem a transição e

análise da mudança de estágio educacional,

mantendo o ambiente fluvial como pedra angular da

cooperação para a transição;

- Protocolo baseado no ambiente fluvial.



Material Intelectual 3 – “IO 3”



Atividades de Formação, Aprendizagens e Treino 
“LTTA”

• C1 Encontro de professores em 

Espanha – VIRTUAL (JAN/21)

• C2 Intercâmbio de alunos em 

Alte - Portugal (FEV/22)

• C3 Encontro de professores em 

Itália (FEV/22)



LTTA C1 - Encontro de professores em Espanha (Virtual)

Este encontro decorreu de forma

virtual onde se realizaram 3 sessões.

Este encontro contou com a presença

de 25 elementos entre professores e

profissionais pertencentes aos 5

parceiros do projeto



LTTA C1 - Encontro de professores em Espanha (Virtual)

Cada parceiro realizou uma

apresentação, tendo a

Escola Profissional de Alte

feito a sua apresentação

sobre a Experiência de

Aprendizagem na escola



LTTA C1 - Encontro de professores em Espanha (Virtual)



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte

• O intercâmbio dos alunos realizou-se entre 1 e 3 de fevereiro 2022;

• Este evento realizou-se em modo misto, presencial e virtual;

• Neste intercâmbio participaram 20 alunos espanhóis e 10 portugueses;

• Os alunos e professores italianos estiveram presentes virtualmente;

• Igualmente presentes estiveram 2 professores do IES Botanic, 2

representantes do parceiro italiano Eco&Eco e ainda um representante

da Lowcarbon.



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte
1ºDia



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte
2ºDia



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte
3ºDia



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte

FOTOS DA FONTE DO VIGÁRIO



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte



LTTA C2 - Intercâmbio de alunos em Alte

LINK COM O VIDEO VENCEDOR



LTTA C3 - Encontro de professores em Itália

• Evento de formação para professores, realizou se em Bolonha nos dias 21,22 e 23 de

fevereiro de 2022;

• Este evento realizou-se em presencial;

• Neste intercâmbio participaram 9 professores (EPALTE, IES Botanic e Montessori Da

Vinci) e 4 especialistas (Low Carbon Foundation e Eco&Eco);

• Objetivo geral: alcançar uma visão integral das potencialidades do rio como fator

integrador da aprendizagem e como oportunidade de utilização de diferentes

metodologias.



LTTA C3 - Encontro de professores em Itália



Manutenção, Divulgação e Disseminação do Projeto

Manutenção do Projeto

Reuniões Presenciais – Espanha, Portugal e Itália

Reuniões Virtuais Trimestrais



Manutenção, Divulgação e Disseminação do Projeto



Manutenção, Divulgação e Disseminação do Projeto



Manutenção, Divulgação e Disseminação do Projeto

Divulgação e Disseminação do Projeto

• Site : https://erasmusriver.eu/

• Site: https://www.epalte.pt/

• Redes Sociais (instagram, facebook, linkedin)

• Newsletters (inglês, castelhano, italiano e português)

• Brochura (inglês, castelhano, italiano e português)

• Seminário.

https://erasmusriver.eu/
https://erasmusriver.eu/


Manutenção, Divulgação e Disseminação do Projeto



Manutenção, Divulgação e Disseminação do Projeto



Manutenção, Divulgação e Disseminação do Projeto



OBRIGADA PELA VOSSA PARTICIPAÇÃO 

No seminário “Os rios como espaço de aprendizagem e 
educação participativa”

O projeto Erasmus+ “L&T’s River” na Escola Profissional
Cândido Guerreiro


