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Boletim informativo #5 fevereiro 2022 
 

O que há de novo no projecto DigiEu 
✓ Os resultados do projeto estão terminados! 

✓ A Atividade de Formação de Aprendizagem em Turnu Magurele 

✓ Os eventos multiplicadores  

✓ Despedida do Digital Garden for European Schools 

Descubra os resultados do projeto 
 

Os resultados do nosso projeto estão 

terminados e esta é a versão final para 

serem descarregados gratuitamente e 

disponíveis em inglês, italiano, romeno, 

português, grego, e polaco. 

Obtenha aqui o seu exemplar do Teal 

Garden Classroom Toolkit para aprender 

mais sobre a metodologia TEAL e a auto-

construção de um jardim urbano. 

Descarregue o jogo Garden App para 

construir e manter o seu jardim virtual 

urbano. Aprenda sobre as frutas e 

legumes, a sua sazonalidade, e muito 

mais! 

Disponível para Ios e Android 
 

Foi publicado um artigo na EPALE! 

Leia-o aqui 

 

 

 

http://digi-eu.eu/2020/02/05/io1-teal-garden-classroom/
http://digi-eu.eu/2020/02/05/io-2-garden-app/
https://epale.ec.europa.eu/en/node/313618
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O curso de formação para o pessoal na Roménia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação das IO’s em cada país...Os eventos multiplicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Novembro de 2021, o parceiro romeno acolheu o evento de formação de 

pessoal conjunto de curto prazo em Turnu Magurele, na Roménia; este 

momento de formação teve um grande impacto a nível local porque a escola 

teve a oportunidade de acolher parceiros internacionais e, para muitos 

estudantes, foi a primeira vez que entraram em contacto com pessoas vindas 

do estrangeiro. Os formadores tiveram a oportunidade de aprender através da 

observação ativa das aulas na sala de aula, utilizando a metodologia TEAL. 

Os parceiros organizaram eventos 

multiplicadores finais em cada país para 

divulgar o projeto, divulgar os resultados e 

facilitar o diálogo em torno do projeto DigiEU 

e criar uma experiência de aprendizagem 

entre os grupos-alvo com o apoio de 

ferramentas inovadoras. 

Mais uma vez devido à COVID, não foi possível 

voar para Portugal para participar na 

conferência final, mas foi realizada em modo 

presencial. A última reunião do projeto foi 

online. 
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Adeus DigitalGarden para as Escolas Europeias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue a seguir-nos... 
Web http://digi-eu.eu/ 

Facebook https://www.facebook.com/DigitalGardenEU 

 

Este mês, o projeto chega ao fim. Após trinta meses 

de colaboração, os parceiros do projeto saudar-se-ão 

mutuamente e continuarão a divulgar e a trazer o 

projeto, os seus resultados e o que aprenderam com 

esta experiência por toda a Europa. Houve momentos 

difíceis devido à pandemia que atingiu o coração do 

período de implementação do projeto, forçando a 

reorganização das atividades pois em vez de serem 

realizadas pessoalmente foram completamente 

online, tais como o teste piloto, as reuniões, etc. Por 

vezes não foi fácil comunicar única e exclusivamente 

online, mas a constante cooperação entre os 

parceiros e os meios tecnológicos disponíveis 

permitiu a realização de todos os resultados do 

projeto. Agora que é tempo de nos despedirmos, 

gostaríamos de agradecer a todos aqueles que nos 

seguiram durante a nossa viagem ou mesmo apenas 

por alguma parte do caminho, com a esperança de 

que o nosso trabalho e os nossos dois resultados 

possam ser-lhe úteis. 

http://digi-eu.eu/
https://www.facebook.com/DigitalGardenEU

