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O projeto WelComm promove a 
igualdade de oportunidades na edu-
cação, relativamente  às crianças 
migrantes em idade pré-escolar e 
escolar. No âmbito deste projeto 
foram desenvolvidas ferramentas 
inovadoras para a aprendizagem da 
língua em ambiente não-formal para 
serem utilizadas  pelos educadores, 
voluntários e pais no processo de 
ensino-aprendizagem da língua do 
país de acolhimento que desenvol-
vem com as crianças. Os parceiros 
do projeto são de 6 países euro-
peus: Bulgária, Chipre, Itália, Ho-
landa, Portugal e Espanha. O Kit de 
aprendizagem multimédia contém 
uma diversidade de materiais para 
a  aprendizagem da língua: filmes de 
animação, livro em banda desenha-
da, jogos de movimento, jogos de 
tabuleiro, livro para colorir.

Duração do projeto: 
Setembro 2014 - Agosto 2016.
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O KIT DE APRENDIZAGEM MULTIMÉDIA CONTÉM:

O Filme de animação “A Família Welcomm” (mini-série) desenvolvido por te-
mas e produzido em animação frame a frame. Há cinco segmentos animados em 
cada uma das seis línguas dos parceiros, abrangendo temas tais como a família, 
a casa, a alimentação, a vida na escola e os jogos.

Jogos didáticos que podem ser desenvolvidos como atividades educativas com 
caráter  lúdico após a visualização de cada animação e que possibilitam o acom-
panhamento de cada mini-série através de atividades de entretenimento que 
proporcionam a prática da língua, utilizando os conteúdos já conhecidos e acres-
centando novos conteúdos relacionados com outros temas. Ouve e faz (Jogo 
de movimento), Árvore da família (Jogo de tabuleiro), Jogo de cartas (Memória), 
Dominó,Prontos para a escola (Jogo de tabuleiro), Livro para colorir 

Livro em banda desenhada 
O livro em banda desenhada tem dois contos tradicionais de cada país abrangi-
do pela parceria. O Capuchinho Vermelho é um conto comum a todos os países 
e, deste modo, está traduzido na língua de cada país parceiro. Para além deste, 
foi editado um outro conto tradicional típico de cada país - “O pequeno herói de 
Haarlem” (Holanda), “O avô e o nabo” (Bulgária), “Pinóquio” (Itália), “O flautista 
de Hamelin” (Espanha), “A lenda dos três rios” (Portugal) e “Anaxagoras, o dra-
gão e a água da imortalidade” (Chipre).

O Kit é apresentado numa caixa com o título “Caixa de Jogos WelComm“, conten-
do um DVD com os filmes animados e um vídeo com o jogo de movimento, quatro 
jogos de tabuleiro e um livro para colorir. Todas as componentes digitais estão 
acessíveis de forma gratuita na página do projeto www.welcomm-project.com.

Parceiros do Projeto
PRESSURE LINE (NL) - coordenador, KU TU (BG), UNISTRASI (IT), 
IFES (ES), F.L.E.P. (PT), SYNTHESIS (CY), INTHECITY (NL), EURORESO


