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Bem-vindo 

Este é o segundo boletim do projeto MATURE 
(Making Adult Teaching Useful, Relevant and 
Engaging) para atualizá-lo/a sobre o progresso 
havido desde o início do projeto em outubro de 
2012.  

A equipa do MATURE está a desenhar material 
formativo e de aconselhamento capaz de melhorar o 
envolvimento de adultos mais idosos na 
aprendizagem. 

Aceda ao nosso site para obter mais informações 
sobre o projeto MATURE e os seus parceiros, em: 
http://matureproject.eu/ 

 

 

O que fizemos até agora? 

 Criámos e divulgámos o nosso site 
http://matureproject.eu/. 

 Criámos folhetos do projeto em todas as línguas 
da parceria e distribuímo-los amplamente 
através das redes nacionais dos parceiros: 
http://matureproject.eu/e-bulletins.  
 

 Divulgámos um e-boletim com a explicação da 
fundamentação do projeto: 
http://matureproject.eu/publicity-flyers-2. 
 

 Criámos uma página do projeto no Facebook 
que, de momento, regista 113 ‘Like’!  

 Estabelecemos normas e regras do projeto para 
clarificar o que deve ser alcançado e quando. O 
Manual do Projeto MATURE ajuda a 
certificarmo-nos de que o trabalho está a ser 
realizado como planeado. 

 Criámos planos para a avaliação, disseminação e 
exploração para garantir a alta qualidade do 
nosso trabalho e o alcance de países e 
organizações para além dos representados na 
parceria.  

Divulgou-se o Relatório de Pesquisa 
MATURE! 

A formação MATURE baseia-se na pesquisa feita 
pelos parceiros a nível nacional e na revisão de 
políticas e projetos europeus com foco na formação 
de professores/formadores e na aprendizagem em 
idade mais tardia. 

A equipa lançou o relatório de pesquisa, duas 
semanas antes do prazo, em meados de junho de 
2013.  
Leia o relatório em: 
http://matureproject.eu/research-report   

http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/e-bulletins
http://matureproject.eu/publicity-flyers-2
http://matureproject.eu/research-report


  
 

e-Bulletin 2 
 

 
O projeto MATURE é financiado com o apoio da Comissão Europeia. 

A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que 
dela possa ser feita. 

 
Agosto 2013  

 

Estabelecer contatos com o MATURE 

A equipa do MATURE gostaria de estabelecer 
contatos, tantos quanto os possíveis, com as pessoas 
e organizações cujo trabalho se relacione com o do 
projeto. Não queremos só nomes e contatos, mas 
gostaríamos também de o/a ouvir, se tem opiniões e 
ideias para partilhar ou informação que considere de 
utilidade para a equipa.  

Aceda a: http://matureproject.eu/haveyoursay para 
estabelecer contato com a equipa do projeto. 

Formação MATURE 

O programa de formação MATURE contém duas 
partes: http://matureproject.eu/mature-training.  

A primeira parte é constituída por 10 unidades de 
Desenvolvimento Profissional Contínuo que podem 
ser utilizadas separadamente ou em combinação 
para criar cursos para os professores de adultos e 
facilitadores de aprendizagem: 
http://matureproject.eu/face-to-face-training.  
 

Estas unidades de formação inventariadas pela 
equipa irão ser pilotadas no âmbito da parceria entre 
outubro e dezembro de 2013.  

A versão final das unidades estará disponível no site 
online em setembro de 2014. 

 

 

A segunda parte do programa de formação é 
composta por 5 unidades para autoestudo: 
http://matureproject.eu/online-training-2.  

Estamos a produzir estas unidades. Uma primeira 
versão em Inglês, Francês e Alemão estará disponível 
no site no início de novembro de 2013, quando serão 
testadas por participantes selecionados de países 
parceiros.  

Mas todos os interessados em experimentar essas 
unidades o poderão fazer. Haverá a possibilidade 
através do site de nos dizer as suas experiências no 
uso de materiais de autoestudo MATURE.  

O livreto de aconselhamento MATURE 

A equipa MATURE está a reunir evidências e 
informação para incluir no seu livreto de 
aconselhamento para as organizações 
intermediárias. Estas são agências que trabalham 
com adultos mais velhos, mas que não têm fins 
‘educativos’. O livreto oferecerá conselhos e 
informação sobre a aprendizagem na vida mais 
tardia. http://matureproject.eu/advice-booklet.  

O primeiro rascunho do livreto será disponibilizado 
pelos parceiros em fevereiro 2014 e ficará pronto 
para publicação online, em todas as línguas da 
parceria, em setembro de 2014.  

  

http://matureproject.eu/haveyoursay
http://matureproject.eu/mature-training
http://matureproject.eu/face-to-face-training
http://matureproject.eu/online-training-2
http://matureproject.eu/advice-booklet
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Conferência MATURE  
Envelhecimento – Aprendizagem - Inclusão 

As colegas alemãs do MATURE na Volkshochschule 
Hamburg já iniciaram os preparativos para a 
conferência final MATURE que ocorrerá na sexta-
feira 19 de setembro de 2014. 

Sessões plenárias e workshops permitirão a colegas 
de toda a Europa debater as questões mais vastas 
geradas pelo trabalho realizado e experimentar os 
produtos do projeto MATURE.  

Consulte o site do projeto para obter as últimas 
informações sobre a conferência, incluindo sobre 
como se poderá inscrever: 
http://matureproject.eu/about 

A segunda reunião transnacional MATURE 

A segunda reunião transnacional do MATURE teve 
lugar de 5 – 7 Julho, 2013 em Toruń, Polónia. Este 
evento de sucesso permitiu aos parceiros trabalhar 
em conjunto para o progresso do projeto e resolver 
questões que tinham surgido desde a nossa primeira 
reunião. O ambiente desta histórica cidade polaca 
foi perfeita para incentivar o trabalho árduo, 
intercalado com momentos sociais, cruciais para a 
construção e reforço da equipa.  

 

 

 

Os nossos colegas polacos planearam uma agenda 
exigente que incluiu a participação na prestigiada 

IwE Conference (Informatics in Education). A parceria 
MATURE assegurou uma sessão animada que 
proporcionou uma oportunidade para discutir as 
principais preocupações do MATURE com 
professores polacos e também de outras 
nacionalidades  

Pode aceder às apresentações feitas nesta 
conferência em: 

http://matureproject.eu/conferences-and-events  

 

http://matureproject.eu/about
http://edu.rsei.umk.pl/wcce2013/?q=node/15
http://matureproject.eu/conferences-and-events

