
Mobilidade de Assen_Holanda (08 a 14 de julho de 2019) 

Participantes: Miguel Belinho e Alberto Sousa 

“Creativity in teaching and training and how to use music, art, ICT, outdoor 
activities, games, team work, peer learning, project method and life skills 

guidance for an education for sustainable development, with respect to the 
environment”.   

"Criatividade no ensino e na formação:  como utilizar música, arte, TIC, atividades ao ar livre, jogos, trabalho 

em equipa, aprendizagem de pares; método de projeto e orientação de habilidades para a vida para uma 

educação para o desenvolvimento sustentável, no que diz respeito ao meio ambiente". 

 

 

PROGRAMME 

PROGRAMA 

 
First day, 8th of September 2019: 
Primeiro dia, 10 de setembro de 2019: 
Welcome and introduction 
Boas-vindas e introdução 
Presentation of the course agenda 
Apresentação da agenda do curso 
Presentation of Quarter Mediation, the Netherlands. General view on the main activities and 
projects 
Apresentação da mediação do trimestre, os países baixos. Visão geral sobre as principais atividades e 
projetos 
Erasmus +. KA2 Strategic Partnership Project ENTRELAB 
Erasmus +. Ka2 Parceria estratégica projeto entrelab 
Erasmus +. KA2 Strategic Partnership Project ROBOGENIUS 
Erasmus +. Ka2 Parceria estratégica projeto robogenius 
Erasmus +. KA2 Strategic Partnership Project PLGE 
Erasmus +. Ka2 Parceria estratégica projeto plge 
Erasmus for Young Entrepreneurs 
Erasmus para jovens empreendedores 
Erasmus +. KA2 Strategic Partnership Project Cities-by-heart 
Erasmus +. Ka2 Parceria estratégica projeto cidades-A-coração 
Erasmus for Young Entrepreneurs - Leaflet Host Entrepreneur 
Erasmus para jovens empreendedores - folheto anfitrião empreendedor 
Erasmus for Young Entrepreneurs - Leaflet New Entrepreneur 
Erasmus para jovens empreendedores - folheto novo empreendedor 
European Fair 
Feira Europeia 

 
 
 
 
 



Second day, 9th of September 2019: 
Segundo dia, 10 de setembro de 2019: 
General view of the day (topics, competencies and skills, human rights) 
Visão geral do dia (tópicos, competências e competências, direitos humanos) 
Presentation of the participants’ organisations 
Apresentação das organizações de participantes 
Presentation on the System of Education in the Netherlands and discussion 
Apresentação sobre o sistema de educação nos países baixos e discussão 
The System of Education in the Netherlands and discussion 
O sistema de educação nos países baixos e a discussão 
Lecture “Treasure hunting” 
Palestra "Caça ao tesouro" 
Outdoor group workshop “Treasure hunting” in Assen 
Workshop de grupo ao ar livre "Caça ao tesouro" em assen 
“Treasure hunting” - presentation 
"Caça ao tesouro" – apresentação 

 
 
 
 
Third day, 10th of September 2019: 
Terceiro dia, 10 de setembro de 2019: 
 “The importance of ICT in education” - presentation 
"A importância das TIC na educação" - apresentação 
Lecture and hands-on workshop “Music, colors and creativity” 
Palestra e workshop de mãos-ON "Música, cores e criatividade" 
“Music, colors and creativity” - slides 
"Música, cores e criatividade" - slides 
“Lego listening” - presentation 
"Lego ouvindo" - apresentação 
Lecture and hands-on workshop “Lego listening” 
Palestra e workshop mãos-ON "Lego ouvindo" 
Lecture “The importance of ICT in education” 
Palestra "a importância das tic na educação" 
Educational activities at the Drents Museum. Education programme “De Grootste Poppenhuis van 
Nederland” (The biggest Dollhouse in the Netherlands) 
Atividades educativas no museu drents. Programa de educação "de grootste poppenhuis van nederland" (a 
maior casa de bonecas dos PaísesBbaixos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fourth day, 11th of September 2019: 
Quarto dia, 11 de setembro de 2019: 

Visit Museum “De Wachter” and good practice examples of music & art related workshops, for an 
education for sustainable development, with respect to the environment & human rights 
Visita ao museu "de wachter" e boas práticas exemplos de workshops relacionados com música e arte, para 
uma educação para o desenvolvimento sustentável, no que respeita ao meio ambiente & Direitos humanos 

Visit “De Wachter” Zuidlaren. Creative methods of teaching for educationg life skills by using a hands-
on approach and examples of workshops (e.g. art & crafts, technology, sciences, math, physics), project 
method and interdisciplinary teaching in the windmill, for an education for sustainable development, 
with respect to the environment & human rights 
Visita ao "De wachter" Zuidlaren. Métodos criativos de ensino para as competências de vida, utilizando uma 
abordagem prática e exemplos de workshops (por exemplo, Arte & Artesanato, tecnologia, Ciências, 
matemática, física), método de projeto e ensino interdisciplinar no moinho de vento, para uma educação 
para o desenvolvimento sustentável, no que diz respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos) 

 

Fifth day, 12th of September 2019:  
Quinto dia, 12 de setembro de 2019: 
General view of the day (topics, competencies and skills, human rights) 
Visão geral do dia (tópicos, competências e competências, direitos humanos) 
Lecture “Gamification in education” 
Palestra "Gamificação na educação" 
“Gamification in education” - presentation 
"Gamificação na educação" - apresentação 
Hands-on workshop “Storytelling as a teaching technique for experiential learning” - part 1 
Workshop "Storytelling como técnica de ensino para a aprendizagem experimental" - PARTE 1 
Hands-on workshop “Storytelling as a teaching technique for experiential learning” - part 2 
Workshop "Storytelling como técnica de ensino para a aprendizagem experimental" - PARTE 2 
Educational activities at Drentse Archief - Digi Lounge 
Atividade Educativas no Arquivo de Drentse - Digi Lounge 
Educational activities at Drentse Archief - Operation Sigismund 
Atividades educativas no Arquivo de Drentse  - Operação Sigismundo 
Educational activities at Drentse Archief - Archive movie "School in the past" 
Atividade Educativas no Arquivo de Drentse - arquivo filme "Escola no passado" 
Educational activities at Drentse Archief - Outdoor workshop "iPhone history trail" 
Atividade Educativas no Arquivo de Drentse - workshop ao ar livre "Trilha de história do Iphone" 
 

Sixth day, 13th of September 2019: 
Sexto dia, 13 de setembro de 2019: 
General view of the day (topics, competencies and skills, human rights) 
Visão geral do dia (tópicos, competências e competências, direitos humanos) 
Lecture “Climate change and human rights” and discussion 
Palestra "as alterações climáticas e os direitos humanos" e discussão 
“Climate change and human rights” - presentation 
"As alterações climáticas e os direitos humanos" - apresentação 
Lecture “Mind mapping method” 
Palestra "método de mapeamento da mente" 
Group workshop “Chain of thoughts” 
Workshop em grupo "corrente de pensamentos 
School visit: Drenthe College 
Visita escolar: Colégio Drente 



 

Seventh day, 14th of September 2019: 
Sétimo dia, 13 de setembro de 2019: 
Evaluation session: online/paper;  

Sessão de Avaliação da ação formativa: online/papel 

Presentations of the photo reportages and Certification session 

Apresentação de uma reportagem fotográfica relativa ao curso de formação; sessão de entrega de 
certificados. 

 


