PROJETO PIECIT
PRÁTICAS INCLUSIVAS DE ENSINO CRIATIVO E
INOVADOR, COM RECURSO A TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM ESCOLAS
DE ENSINO INCLUSIVO Erasmus+ K-A2
O que é o PIECIT «As nossas escolas inclusivas»?

O que oferece o PIECIT?

O PIECIT é um programa que integra práticas inclusivas de ensino
criativo e inovador, com recurso a tecnologias de informação e
comunicação, em escolas de ensino inclusivo. Este conta com o
apoio do programa Erasmus+ K-A2. O PIECIT é promovido por uma
parceria entre quatro universidades e três escolas do ensino básico
(6-12 anos) de Espanha, Chipre, Itália e Portugal. Tem como objetivo
gerar diferentes ações que contribuam para o reconhecimento e
desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, criativas e
inovadoras, com recurso a meios digitais. O principal foco do projeto
consiste na criação de uma Rede de Escolas Inclusivas, coordenada
através de uma plataforma digital.

• Reconhecimento e visibilidade das escolas envolvidas, bem
como das suas práticas e projetos.
• Contactos e intercâmbios entre as escolas parceiras.
• Participação de toda a comunidade educativa.
• Materiais para o desenvolvimento de ensino inclusivo.

Quais são os objetivos do PIECIT?
• Mostrar o valor e o potencial das escolas que realizam práticas
criativas e inclusivas, mesmo que em situações de carências
tecnológicas, sociais e territoriais.
• Reforçar a inovação nos ambientes escolares.
• Ampliar o conhecimento sobre o uso pedagógico das
tecnologias digitais.
• Promover o intercâmbio e a aprendizagem entre
escolas europeias.

Como posso aderir à plataforma da Rede de Escolas Inclusivas?
• As escolas podem inscrever-se através do site do projeto:
http://ourinclusiveschools.eu/
• Através do apoio da equipa do PIECIT, a sua escola poderá fazer
upload das suas experiências e projetos.
• Estará em contato com todas as escolas que compõem a rede.
• A participação neste projeto não implica qualquer custo financeiro.
Tenha acesso a todas as nossas atividades através do site do projeto.
Para mais informações, siga as redes sociais do PIECIT ou envie um
e-mail para piecit@campusiberus.es

