
 

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of 
Good Practices 

KA201 - Strategic Partnerships for school education 



 de 1/10/2017 a 30/09/2019 (24 meses) 

 Coordenação: Istituto Comprensivo Bozzano 
(Itália) 

 Parceiros:  

 Learning Community Srl (Itália) 

 Istituto Tecnico Industriale Liceo Scienze Applicate 
Majorana (Itália) 

 ESHA – European School  Heads Association (Holanda) 

 Centro San Viator (Espanha) 

 Merkez Ataturk Ortaokulu (Turquia) 

 Agrupamento Escolas de Condeixa-a-Nova (Portugal) 



Muitos recursos e conteúdos sobre cyberbullying têm sido 
criados e desenvolvidos em projetos e ações promovidas por 
escolas e outras instituições; no entanto, eles permanecem 
iniciativas isoladas,  dispersas, não reunidas num espaço 
único da web e, portanto, tendem a não ser valorizadas e 
usadas.  

O SPACE quer enfrentar este desafio através do 
desenvolvimento de um MOOC (Massive Online Open 
Course) sobre cyberbullying para professores e a organização 
dos conteúdos e recursos encontrados na web na forma de 
OER (Open Educational Resources) para disponibilizá-los 
online .  



O projeto pretende: 
 
 desenvolver um sistema online que acolha um MOOC e 

OER no cyberbullying; 
 mapear e descrever as competências dos professores 

necessárias para prevenir e combater o cyberbullying; 
 planear, desenvolver e experimentar um MOOC para os 

professores, a fim de fazê-los adquirir competências para 
prevenir e combater o cyberbullying; 

 reunir, organizar e categorizar OER sobre cyberlbulying 
publicando-os on-line; 

 disponibilizar um espaço para uma comunidade de 
professores que partilhem práticas e soluções; 

 disponibilizar material de informação para professores, 
formadores, especialistas, pais e filhos sobre cyberbullying. 
 



A gestão é uma fase transversal, incluindo todas as ações de gestão 
operacional e financeira, controle de qualidade e avaliação, a 
realização das reuniões de parceiros, o acompanhamento.  
O processo de avaliação e as atividades, incluindo a avaliação final, 
irão suportar os resultados, produtos e recursos do projeto, aferição 
e valorização. Essas atividades serão apoiadas pelo financiamento 
para a gestão e implementação.  
 
Consequentemente, também as atividades de encerramento 
administrativo e técnico serão consideradas como suporte 
transversal e, portanto, apoiadas pelo mesmo financiamento.  
 
A adoção de um único formato comum permitirá `entidade 
coordenadora coligir informações dos seis diferentes parceiros. Isso 
assegurará uma atividade contábil e relatórios mais rápidos e 
claros. O Plano de Qualidade e avaliação, incluindo um plano de 
gestão de riscos, indicadores de consecução, cronograma, será 
realizado pela Learning Community no início do projeto e 
partilhado na 1ª reunião do consórcio. 



A fase de inicial inclui um momento de preparação, a partir do mês 1, cujo objetivo é: alinhar os parceiros 
em objetivos, resultados esperados, procedimentos, cronograma; partilhar os procedimentos de 
comunicação, os formatos; realização uma pesquisa de fundo sobre o cyberbullying. 

Atividades: 

Definição da equipa do Projeto dentro de cada Organização Parceira, com indicação da categoria (gestores, 
pesquisadores, técnicos, administrativos) e tarefas de acordo com a aplicação e o orçamento do projeto. 
Espera-se que cada parceiro forneça a lista de membros da equipa envolvida. 

Alinhamento do parceiro: o Coordenador enviará de antemão um plano de trabalhos que definirá o plano 
de trabalho operacional comum. O plano de trabalho será apresentado e explicado durante a primeira 
reunião do consórcio; A partir dele, espera-se que cada parceiro produza uma hipótese de trabalho sobre 
os produtos intelectuais pelos quais será responsável. 

Definição de uma estratégia de comunicação: o Coordenador do projeto é responsável pela conceção desta 
estratégia dirigida aos parceiros (comunicação interna) e grupos-alvo, partes interessadas, etc. 
(comunicação externa). A estratégia de comunicação externa é definida de forma a assegurar uma 
interação clara e constante grupos-alvo, partes interessadas, etc., durante e após a vida útil do projeto. 
Inclui os seguintes componentes: os layouts gráficos e o formato comum para a comunicação externa, o 
logotipo do projeto, o site do projeto que conterá informações sobre o projeto, notícias sobre eventos, 
documentos, produtos; o site será integrado no site institucional da Bozzano, o que garantirá a 
sustentabilidade do site. 

Investigação sobre o Cyberbullying: a pesquisa visa fornecer uma visão geral do fenômeno com os 
seguintes objetivos: definir o significado e a relevância do fenômeno; para criar um léxico comum para o 
trabalho de parceria; reunir dados sobre a incidência do fenômeno nos países parceiros; para entender 
melhor as necessidades de aprendizagem dos potenciais participantes. 



O1 – Criação de um modelo estrutural 
(identificação de competências, organização por 
áreas, estrutura do MOOC) 

O2 – Linhas orientadoras para  a organização dos 
conteúdos 

O3 – Sistema Online: Portal 

O4 – Desenvolvimento do MOOC 

O5 – Mala de ferramentas (AEC) 



Documento que fornece apoio didático e técnico para 
uso do Sistema e do MOOC. As linhas orientadoras 
incluem: 
 A definição de cyberbullying, com estatísticas, 

incidência do fenómeno, dinâmicas existentes, 
estratégias de prevenção, ações de combate; 

 O guia do MOOC: a metodologia, as unidades, os 
conteúdos, as atividades, os ganhos, os resultados 
da experimentação; 

 O guia para o Sistema: o portal, as áreas, os OER, o 
motor de busca, os recursos, os dispositivos 
comunicacionais; 

 As recomendações para a tutela e sugestões para a 
transferência do modelo.  



 Inovação: A mala de ferramentas O5 reúne todos os 
elementos inovadores da proposta: a identificação e 
mapeamento de  competências para prevenir e combater o 
cyberbullying; a classificatção, categorização e reutilização 
dos  OER; o sistema integrado online; o MOOC 
 

 Impacto: é esperado por parte dos participantes, 
organizações, grupos-alvo e outros potenciais interessados. 
 Os atores chave e decisores políticos terão um sistema online 

disponível contendo um Mooc estruturado e conteúdos sobre 
cyberbullying. 

 Os atores chave e os decisores políticos podem iniciar a pilotagem 
de iniciativas aos níveis regional ou nacional adotando a 
abordagem SPACE. 

 
 Transferibilidade:  este produto pode ser transferido para 

outros níveis educativos e outros contextos. 
 



A disseminação é um processo estratégico transversal, promovendo 
ações e ações de comunicação direcionadas, iniciativas e ferramentas 
de apoio à comunicação ampla, contínua e efetiva de atividades, 
resultados e recursos do projeto.  
 
A organização dos eventos multiplicadores, visando a realização de 
uma comunicação mais sólida dos resultados alcançados, será 
concretizada dentro do processo de implementação.  
As outras atividades de divulgação / valorização serão concretizadas 
nos recursos gerais de gestão e implementação do projeto, de acordo 
com a sua ação de apoio transversal.  
 
O parceiro responsável pela divulgação (ESHA) estabelecerá um 
projeto de plano para as atividades de divulgação a serem partilhadas 
e apresentadas durante a primeira reunião do consórcio.  
O plano incluirá uma parte geral com indicações e estratégias e partes 
específicas relacionadas às ações a serem planeadas pelos parceiros a 
nível local e nacional.  
Fase transversal. 



E1 a E5- SPACE em marcha 
Está previsto para junho de 2018 e a sua realização 
simultânea em 4 países, é dirigida a professores e 
diretores. Objetivos: 
 Disseminar e valorizar o primeiro produto 

intelectual: o modelo estrutural SPACE;  
 Disseminar e valorizar o segundo produto 

intelectual: Linhas orientadoras para  a 
organização dos conteúdos; 

 Dar informação sobre o projeto, objetivos, 
atividades e eventos; 

 Cativar professores para preparar a fase de 
experimentação. 



E6 a E10: SPACE online 
Previstos para janeiro de  2019,  destinam-se a valorizar os produtos 
intelectuais O3 Sistema Online e O4/A2 implementação do MOOC. Estes 
eventos envolverão um número alargado de participantes;  
 Professores dos diverso níveis de ensino e diretores, grupo já 

envolvido no primeiro conjunto de eventos; 
 Professores, formadores, coordenadores de diversas estruturas , 

especialistas, atores chave e outros interessados;  
 Nesta fase foram já desenvolvidos 4 produtos intelectuais, para além 

do O1 e O2, partilhados no primeiro conjunto de eventos 
jultiplicadores  (E1 a E5), temos o O3 ONLINE SYSTEM onde os OER 
e a informação acerca do projeto publicada, que aloja oMOOC; o O4, 
desenvolvimento do MOOC, consistindo no  blueprint e 
desenvolvimento do próprio MOOC  com a edição de unidades, 
materiais didáticos e outros.  

 Os participantes nos eventos serão informados destes produtos e 
terão oportunidade de participar na fase experimental que testará o 
MOOC e o sistema SPACE.  



E11 – Conferência final 
Decorrerá em Itália em setembro de 2019 e constituirá a última 
reunião dos parceiros. 
O evento, pensado para a conclusão do projeto tem como 
objetivo apresentar todo o trabalho desenvolvido, resultados e 
aprendizagens efetuadas, com especial foco no O4, 
desenvolvimento do MOOC incluindo resultados da 
experimentação, e o O5, Mala de Ferramentas, incluindo as 
linhas orientadoras e a recomendação de transferência para os 
maiores interessados de outras áreas educacionais e contextos. 
Este evento permitiraá expor o potencial que encerram os 
produtos do projeto em termos de reforço da sensibilização e 
promoção das competências dos professores para prevenir e 
combater o fenómeno do cyberbullying. 
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 De desenvolvimento profissional 

 

 De concretizar a medida 4 do PAE 

 

 Uma porta aberta para outras experiências 
(intercâmbios e outros projetos,…) 


