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FRIEND-SHIP  
Improving students’ social participation in primary and secondary schools across Europe 

O projecto FRIEND-SHIP iniciou em Setembro de 2019 e tem como objectivo promover a participação 
social e a educação inclusiva através da implementação de um programa de intervenção em alunos 
entre os 8 e os 11 anos de idade. O desenvolvimento deste programa baseou-se numa análise 
documental comparativa sobre programas de participação social já implementados nas escolas. Leia 
o relatório no nosso website para obter informação detalhada sobre factores de sucesso para 
promover a participação dos alunos! 

 

 

 
É hoje aceite que o relacionamento entre pares ocupa um papel fundamental no 
bem-estar dos alunos nas escolas. No entanto, para os professores é muitas vezes 
difícil ter conhecimento das redes de amigos/relacionamentos na sala de aula. Nesse 
sentido, a Ferramenta de Identificação FRIEND-SHIP foi desenvolvida para ajudar os 
professores a conhecerem melhor os relacionamentos dos seus alunos, 
apresentando informação sobre os seus contactos sociais num dispositivo 
electrónico (computador/telemóvel). As respostas dos alunos à Ferramenta de 
Identificação FRIEND-SHIP permite formular a “Rede de Amizades” na tuma, com 
informações acerca dos relacionamentos, contactos sociais e sentimentos de 
proximidade entre os colegas da turma. Através da visualização das “Redes de 
Amizades”, o professor pode analisar o nível de inclusão ou exclusão dos alunos e 
implementar actividades/estratégias adequadas, fomentando a inclusão de todos – 
designadamente dos alunos com níveis reduzidos de participação social. 

A ferramenta de identificação FRIEND-SHIP é de utilização fácil, rápida e prática e 
contribui também para promover as competências digitais dos professores. A 
ferramenta é um recurso de acesso aberto (OER - Open Educational Ressource) e está 
disponível no website, acompanhada por instrucções e um manual de utilizador. O 
programa de intervenção FRIEND-SHIP será implementado em 2021. 

 

 
Próximas 
actividades! 

 

o Estamos já a implementar formação de professores no Porto e temos 
planeadas formações para Fevereiro e Março de 2021 em Paderborn, Porto 
e Viena 

o Tem interesse em participar? Entre em contacto connosco! 
o Esteja atento ao programa de intervenção FRIEND-SHIP no nosso website! 

 

 

Website: 
 

 

E-Mail: 
https://friendship.univie.ac.at/ 
 

silviaalves@ese.ipp.pt 
manuelaferreira@ese.ipp.pt 
msmaia@ese.ipp.pt 

 Siga-nos no Researchgate, acompanhe as actualizações e partilhe o nosso projecto! 
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