
Desenvolvimento de uma rede 

pan-Europeia de escolas para a 

expansão de boas práticas e o 

apoio à investigação-ação na 

educação 

 

 

 

OBJETIVOS SOBRE 

Tendo começado em outubro de 2012, o Living Schools 

Lab é um projeto a dois anos, financiado pela Comissão 

Europeia e coordenado pela European Schoolnet. Inclui 

12 ministérios de educação e tem por objetivo criar: 

 Uma rede sustentável, expansível de escolas do 

ensino básico e secundário, baseadas em 

“conglomerados” regionais que deem a conhecer e 

partilhem boas práticas e formas de integrar a 

utilização das tecnologias no ensino e na 

aprendizagem (E & A) em toda a escola. 

 Uma comunidade de prática forte, que ofereça aos 

professores oportunidades de desenvolvimento 

profissional contínuo.   

 Oportunidades de as escolas se implicarem em 

investigação-ação, criando ligações com parceiros 

externos à escola, que poderão ir da indústria a 

outros projetos pan-europeus. 

 

 Estabelecer uma rede pan-

europeia de “Escolas vivas”que 

demonstrem e deem a conhecer 

uma diversividade de práticas 

pedagógicas inovadoras 

envolvendo as TIC. 

 Identificar estratégias de sucesso 

para que a mudança possa ser 

alargada – de uma só turma até 

fazerem parte integrante de toda 

a escola. 

 Estabelecer uma rede 

sustentável de escolas LSL que 

ofereçam uma metodologia  e 

um serviço de validação de base 

que possam ser utilizados em 

futuros projetos e investigações. 

 Promover um sistema dinâmico 

de “escolas vivas”, que fomente 

a mudança e o crescimento 

orgânico com novas escolas a 

juntarem-se à rede de escolas 

LSL. 

 Criar uma comunidade forte de 

professores, com acesso a 

desenvolvimento profissional 

contínuo que os apoie a mudar 

as suas práticas pedagógicas. 

 



 

 

PARCEIROS  

 European Schoolnet (EUN), BE 

 University of Wolverhampton (UoW), UK 

 Dublin West Education Centre (DWEC), IE 

 Centre National de Documentation Pédagogique CNDP, FR 

 Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 

Ricerca Educativa (INDIRE), IT 

 Svietimo Informaciniu technologiju Centras Valstybes 

Biudzetine Istaiga (ITC), LT 

 Ministério da Educação e Ciência (DGE), PT 

 National Foundation for Educational Research (NFER), UK 

 Ministry of Education and Culture, Cyprus (MoEC), CY 

 Dům zahraničních služeb (DZS), CZ 

 Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

(BMUKK), AT 

 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), BE 

 Department of Education and Skills (DES), IE 

 Norwegian Centre for ICT in Education (NCIE), NO 

 The Finnish National Board of Education (FNBE), FI 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE 

ESCOLAS LSL   

REDE DE ESCOLAS VIVAS  

Escolas Avançadas (EA) 

Onde as tecnologias estão 

integradas no Ensino e na 

Aprendizagem (E & A) em 

toda a escola. 

Escolas com professores 

avançados (EPA) 

Em que as tecnologias estão 

integradas no E & A, mas nas 

quais talvez apenas um/a 

professor/faz uma utilização 

inovadora das TIC na escola. 

 

O trabalho apresentado neste 

documento é  parcialmente 

apoiado pelo programa FP7da 

Comissão Europeia - projeto 

Living Schools Lab. O conteúdo 

deste documento é da 

responsabilidade exclusiva dos 

membros do consórcio e não 

representa a opinião da 

Comissão Europeia e a 

Comissão Europeia não é 

responsável ou 

responsabilizável por qualquer 

utilização que possa ser feita da 

informação aqui contida. 

Mais informações em 
http://lsl.eun.org 

 


