
PATRIMÓNIO
CULTURAL CIDADÃO

APOIANDO A NOVA GERAÇÃO DE
EMBAIXADORES CULTURAIS ATRAVÉS DA

EDUCAÇÃO E DA CULTURA

12 organizações de quatro países diferentes
vão facilitar as atividades do projeto
Portugal: INOVA+ (coordenador do projeto),
Câmara Municipal de Braga, Casa do
Professor, Agrupamento de Escolas Doutor
Francisco Sanches, FilmesDaMente
Itália: CESIE, Comune di Palermo, Istituto
Istruzione Secondaria Superiore Alessandro
Volta
Espanha: Universidad de Murcia,
Ayuntamiento de Ceutí Felipe de Bordon
Polónia: INnCREASE

QUEM?

http://ouroute.eu

Este projeto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação
reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada
por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas.



O QUÊ?

ouRoute é um projeto inovador baseado
numa abordagem colaborativa que visa
promover embaixadores do património
cultural cidadão: jovens alunos
empoderados para proteger e promover o
património cultural e defender os valores
Europeus comuns da liberdade,
democracia, paz, diversidade e respeito
por todas as culturas.

PORQUÊ?

Por ser fundamental conheceres o teu passado
(#Knowyourpast) …
ouRoute responde à necessidade urgente de
promover a partilha e valorização do património
cultural Europeu
... para que possas viver o teu futuro
(#Liveyourfuture)
ouRoute vai apoiar a próxima geração de jovens
embaixadores que culturais que vão embarcar
numa aventura em torno do património cultural,
aprendendo e ensinando sobre cultura intangível
dentro e em redor da escola, reinventando a
história, tradições e valores locais, nacionais e
Europeus e reforçando o seu sentido de pertença a
um espaço Europeu comum.

ONDE?

O projeto ouRoute adota a abordagem da escola
global. Como tal, os alunos das escolas parceiras
vão estar no centro dos ecossistemas dinâmicos
de embaixadores do património cultural cidadão.
As atividades vão ser promovidas em Espanha,
Itália e Portugal.
 
Durante este processo, os alunos vão ser apoiados
pelos professores e pela comunidade escolar que,
por sua vez, vão pôr em marcha recursos
inovadores para promover os valores comuns,
património cultural e inclusão social dentro e em
redor das escolas.

COMO?

O projeto está estruturado em torno de viagens de
(re)descoberta e expedições “etno-videográficas”.
De forma breve, os alunos vão:
- desenhar o seu protocolo de pesquisa
- embarcar numa aventura em torno do património
cultural
- interagir com os atores chave da comunidade
ligados às artes e aos ofícios
- traduzir os seus percursos de aprendizagens em
recursos audiovisuais
- animar uma plataforma comunitária virtual,
atuando como embaixadores do “património
cultural cidadão”.
 


