
 
 

2020-1-RO01-KA204-080306                                                                                                                                                                      Page 1 
 

              5ª REUNIÃO DO PROJETO TRANSNACIONAL 

SUSTAINABLE SERVICE IN DS 

Zagreb, Associação Croata de  Terapeutas Ocupacionais 

Centro de Almería 

  

O 5º encontro transnacional do Projeto SsinDS (Consórcio DS) e o segundo presencial, foi 

organizado pela Associação Croata de Terapeutas Ocupacionais em Zagreb - Croácia.  Na verdade, 

esta reunião assumiu um formato híbrido na medida em que alguns membros que não puderam 

marcar presença pessoalmente.  

As reuniões presenciais  representam momentos importantes  permitindo-nos trabalhar 

conjuntamente  e usufruir também  de momentos que nos permitem explorar o contexto social 

e cultural do parceiro que acolhe e organiza a reunião.   

Estes momentos permitem-nos ainda,  alcançar 

resultados mais tangíveis e simultaneamente trocar 

crenças e experiências que proporcionam a 

implementação de métodos inovadores. 

Os trabalhos desenvolvidos no decorrer destes dois dias 

visaram, sobretudo, a preparação de uma  atividade de 

aprendizagem transnacional (mobilidade combinada de 

adultos) que será organizada pela ASINDOWN e realizada em Valência  no Outono de 2022. Esta 
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organização apresentou ideias e partilhou com os restantes parceiros, algumas das atividades, 

que planeiam desenvolver com o grupo de pessoas com deficiencia intelectual e pessoas de apoio 

que irão participar, de forma a proporcionar -lhes, a participação numa atividade de 

aprendizagem comum. 

Como nos últimos meses, os membros do Consórcio 

produziram resultados tangíveis  nas sete Atividades 

de Formação na área da Aprendizagem em Serviço 

(SLTAs), que incluíram o desenvolvimento de 

diferentes materiais de formação (TM) no âmbito do 

Outup Intelectual 2 (IO2) e   3 (IO3), também 

discutiram alterações e ajustamentos, que nos 

permitiram homogeneizar o conjunto de recursos 

que se pretende diponibizar no final do projeto. 

 

Outro dos temas da reunião foi o uso da plataforma 

de formação. A IED apresentou a sua funcionalidade 

e o conjunto de ferramentas de aprendizagem TIC 

desenvolvidas para as PCDI/PSD, tendo recolhido 

também, o conjunto de contributos das entidades 

parceiras de forma a otimizar esta ferramenta e 

torná-la acessível á população alvo do projeto. 

 

A parceria usufruou ainda de alguns momentos de 

diversão conjunta que lhe permitiu partilhar 

experiências sobre a implementação do projeto e 

aferir o impacto que este já teve  em cada um dos 

contextos em que foi desenvolvido.Tudo isto, com o 
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objetivo  de criar os recursos necessários à existência de um mundo mais justo e inclusivo.  

 

 

 

 

 

Juntos, Vamos tornar o Mundo um lugar melhor! 

 

 

 

 

 

 

Para obter mais informações sobre o processo formativo  e respetivas atividades, fique ligado e 

visite periodicame o site do projeto www.sustainableserviceinds.eu 

As informações e opiniões estabelecidas neste comunicado de imprensa são do autor e não 

refletem desnecessariamente a opinião oficial da União Europeia. Nem as instituições e os 

organismos da União Europeia nem qualquer pessoa que atue em seu nome podem ser 

responsabilizadas pelo uso que pode ser feito das informações nela contidas. 

 

 

 

http://www.sustainableserviceinds.eu/?fbclid=IwAR1AT1ufSpuWH4u4_T6iwrEH7pR0NhbLSvmFmfR8yP7xR1bG6tyi_-qW-8Q

