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ouRoute modo de 
investigação: “ON” 

 

Jovens “storytellers” 
sicilianos a crescer com o 

ouRoute! 

 

Um olhar sobre o focus 
group em Espanha 

   

   

O ouRoute alcançou o primeiro ano de 
implementação e o trabalho realizado foi intenso! 
Desde janeiro de 2019 que os parceiros 
colaboram na preparação do terreno e dos 
recursos que possibilitam a formação dos 
estudantes para que estes realizem investigação 
das suas paisagens locais, com o objetivo de 
desvendar os segredos do património cultural 
intangível:  

“Artes e ofícios atuais e do passado”… 

Durante o focus group italiano, realizado por 
estudantes entre os 14 e 15 anos, concentramo-
nos em promover a cultura siciliana e, em 
particular, em preservar a cultura e o dialeto 
popular “il siciliano”. A dinamização deste grupo 
foi essencial, pois permitiu analisar melhor as 
questões culturais da nossa escola e aumentar a 
confiança e o compromisso dos alunos 
participantes no projeto! Esperamos grandes 
feitos dos nossos jovens contadores de 
histórias.... 

O focus group espanhol contou com a 
participação de representantes de instituições 
parceiras, representantes da cultura ligados ao 
município e estudantes. Assim, o grupo promoveu 
uma dinâmica na qual diferentes visões sobre a 
importância do património cultural foram 
exploradas. Nesta diversidade de pontos de vista, 
surgiu um debate interessante sobre a 
importância do património cultural e do papel que 
os jovens podem desempenhar... 
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2ª Newsletter 
Os ouRouters andavam ocupados e têm várias novidades para ti! As principais atividades estão descritas nesta 2ª 

newsletter. Queres descobrir mais? Entra em contato connosco ou visita o nosso website! 
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