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O projeto L&T River (2019-1-ES01-KA201-065938)
ao abrigo do programa ERASMUS+ (KA2) iniciou
com uma primeira reunião La Vall d ́Uixó
(Castellón) – Espanha e tem como parceiros as
seguintes entidades: Escola Profissional de Alte
(Portugal), representada pelas docentes Alexandra
Pestana e Anabela Cordeiro, Fundação LowCarbon
La Vall d ́Uixó (Castellón) (Espanha), Eco&Eco Economia e Ecologia S.R.L (Bolonha) (Itália),
M.Montessori L.Da Vinci – Instituto di Istruzione
Superiore (Bolonha) (Itália), T.E.S Botanic
Cavanilles – La Vall d ́Uixó (Castellón) – (Espanha).
Este projeto terá a duração de 2 anos e tem como
objetivo facilitar a transição de estudantes do
ensino básico para o ensino secundário e destina
se fundamentalmente a alunos dos Cursos de
Ensino e Formação (CEF). Pretende se aplicar uma
metodologia inovadora que tem como objetivo
utilizar o rio (água) como espaço de aprendizado e
participação dos alunos.
Para a Escola Profissional de Alte, este tipo de
projetos e de trabalho em parceria permite a
capacitação dos professores envolvidos para,
através do conhecimento de outras realidades e
experiências de formação, poder incorporar esse
conhecimento nas atividades formativas da escola.
Este projeto irá aplicar a sua metodologia de
disseminação nas Fontes de Alte e na Queda do
Vigário. Um património humano e natural em torno
da água. Segue um link para observarem este vídeo
promocional, realizado por um ex aluno da EPALTE.
https://www.youtube.com/watch?v=8g96pp6vbV4

O projeto L&T River tem como objetivos: 1)
melhorar a transição educacional com base no
aumento do nível de competências-chave por meio
da participação dos estudantes na busca de
alternativas para melhorar a gestão dos rios. 2)
Apoiar o desenvolvimento profissional dos

professores por meio de recursos pedagógicos
baseados nas oportunidades de aprendizado
oferecidas pelos rios. 3) Estabelecer parcerias
efetivas entre escolas e partes interessadas
(municípios, empresas, ONGs ...) que promovam a
inovação educacional e a recuperação de espaços
naturais.
Nesta reunião foram criados alguns planos para o
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES ☼
e GUIA PARA EMBAIXADORES DO RIO ↓
Todas as atualizações podem ser seguidas no
website https://erasmusriver.eu
A próxima reunião entre todos os parceiros será em
Bolonha – Itália, quando a pandemia que nos
encontramos nos permitir.
https://www.linkedin.com/showcase/l-t-s-river
https://www.facebook.com/LTs-River-110496240536902/
#sustentability #erasmus+ #L&Triver #educationtransition

Parceiros em reunião em Vall dÚxo

