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FRIEND-SHIP

Melhorar a participação social dos alunos em escolas primárias e secundárias na Europa
O projeto FRIEND-SHIP tem vindo a crescer desde o seu início em Setembro de 2019. Iniciou com uma
análise comparativa da literatura acerca de intervenções implementadas com o objectivo de aumentar
a participação social dos alunos. Esta análise permitiu conhecer aspectos relevantes para o sucesso
destas intervenções (consulte o nosso relatório) e informar o desenvolvimento do programa FRIENDSHIP, uma intervenção em ambiente escolar destinada a promover a participação social de alunos
entre os 8 e os 11 anos de idade. Para avaliar os principais resultados do programa, também se
desenvolveu uma ferramenta digital de acesso livre, que permite aos professores conhecer de modo
mais aprofundado relações sociais entre alunos da sua turma. O programa FRIEND-SHIP foi
implementado na Áustria, na Alemanha, em Portugal e na Grécia durante dois anos letivos, contando
com a participação de mais de 900 alunos (e dos seus professores) de 48 turmas de 13 escolas do 1º
e do 2º ciclo de ensino. Seguiu-se a elaboração de um Manual de apoio.
O Manual FRIEND-SHIP é um guia prático e breve com o objetivo de apoiar os
professores a implementar o programa de intervenção FRIEND-SHIP.
O Manual encontra-se dividido em três partes. Na primeira parte, é possível encontrar
informação a participação social e a sua relevância para a educação inclusiva, assim
como uma descrição do público-alvo do Manual e uma breve explicitação da
ferramenta digital. A segunda parte consiste na descrição do programa de intervenção
FRIEND-SHIP, os seus princípios orientadores, objetivos, materiais e descrição
detalhada das 12 sessões. A terceira parte descreve a implementação do programa
nos quatro países parceiros. Em específico, esta última parte contém testemunhos
dos professores participantes acerca da relevância, usabilidade e efeitos do programa,
assim como sugestões dos professores para a sua implementação.
O Manual foi revisto por peritos dos quatro países e está agora disponível no nosso
website em inglês, alemão, português e grego.

Coming up!

o A reunião final da equipa do FRIEND-SHIP realizar-se-á nos dias 27 e 28 de
Junho de 2022 na Universidade de Viena.
o O Manual encontra-se no nosso website e uma versão finalizada do programa
de intervenção FRIEND-SHIP será disponibilizada muito em breve!
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Follow us on Researchgate, stay updated and share our project!
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