
Materiais de ensino e aprendi-
zagem para formadores 

de adultos:
Jornalismo e RP 

A propósito do analfabetismo e do ensino básico 

Curriculum Modular // Jogo de simulação // 
Webinar // Manuais

 
 Elaborado por profi ssionais de desenvolvimento curricular e jorna-

lismo, no âmbito da educação de adultos
 Resultado de uma parceria estratégica / educação de adultos 

(Erasmus+)
 Acompanhamento científi co e avaliação dos produtos
 Materiais testados na prática, estrutura modular
 Apoio aos professores, materiais para formandos
 Uso gratuito (Creative Commons-Licenciamento 4.0, CC BY-SA)
 Idiomas: inglês, alemão, francês, holandês, romeno, português, 

dinamarquês
 Os temas são, por exemplo: Como encontrar uma história ade-

quada? Como redigir um bom comunicado de imprensa? Como 
planear efi cazmente uma campanha? Como usar as redes sociais? 
Onde se encontram os meios de comunicação europeus, especia-
lizados em educação de adultos? Como colocar localmente o tema 
do ensino básico? Como lidar com estereótipos e falsifi cações?

Fazer o download em
www.let-europe-know.eu

(a partir de março de 2018)



Exemplos de mate-
riais de ensino LEK 

(Powerpoint)

       O objetivo do projeto Let Europe Know about Adult Education (LEK-AE)  
     é permitir que os(as) formadores(as) de adultos apresentem o seu trabalho e as 
suas preocupações ao público. Tal é possível através da criação, experimentação 
e utilização de materiais de ensino e aprendizagem, no âmbito quer do Jornalismo 
quer das Relações Públicas, que visem especificamente os formadores de adultos 
e que sejam adaptados às suas necessidades. Um exemplo de contexto é o tema 
atual do analfabetismo (funcional) na Europa.

Os materiais LEK foram inicialmente testados e avaliados internamente para, numa 
fase posterior de lançamento, serem distribuídos a agentes multiplicadores nos 
países parceiros.

O projeto baseia-se na rede «European InfoNet Adult Education», desde há muito 
financiada pela UE, responsável pela divulgação de notícias de cariz jornalístico. 
Os resultados do projeto serão incluídos na revista sucessora «European Lifelong 
Learning Magazine ELM» (www.elmmagazine.eu).

Países e instituições parceiros
Dinamarca    Dansk Folkeoplysnings Samråd
Finlândia      European Lifelonglearning Magazine ELM 
Portugal  Caixa de Mitos Lda
Roménia    Asociatia Euro Adult Education 
Bélgica/UE   European Association for the Education of Adults EAEA
Bélgica   Vrije Universiteit Brussel
Áustria  CONEDU - Verein für Bildungsforschung und -medien
Noruega Nordic Network for Adult Learning
Alemanha Katholische Erwachsenenbildung Deutschland - BAG e. V. KEB,  
  Zeitschrift Erwachsenenbildung
Alemanha Akademie Klausenhof gGmbH

Responsabilidade do projeto:
KEB Deutschland   
www.keb-deutschland.de

Contacto: Dr. Michael Sommer, 
Akademie Klausenhof, Klausenhofstr. 100, 
46499 Hammikeln, Alemanha 
sommer@akademie-klausenhof.de

Duração do projeto: 01.09.2017-31.08.2018, 2015-1-DE02-KA204-002327. Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A res-
ponsabilidade pelo conteúdo desta publicação cabe exclusivamente ao autor. A Comissão não é responsável pelo uso subsequente das informações 
nela contidas.


