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O Kit Multimédia de aprendizagem já está disponível! 

 
 

Está a trabalhar com crianças migrantes em idade pré-escolar ou escolar? 
Está a ensinar a língua portuguesa a essas crianças? 
O Kit de aprendizagem multimédia pode ser uma ferramenta muito útil!  
 
 O kit contém uma variedade de recursos para a aprendizagem da língua: filmes animados, 
banda desenhada, jogos de movimento, jogos de tabuleiro, e livro para colorir e está 
disponível numa caixa com o título “Caixa de jogos WelComm”, contendo um DVD com 
filmes animados e um vídeo com jogos de movimento, 4 jogos de tabuleiro e um livro para 
colorir. Todos os conteúdos digitais estão acessíveis gratuitamente na página do projeto 
www.welcomm-project.com.  
O kit pode ser utilizado pelos formadores e professores de línguas, pais e educadores, no 
sentido de poderem criar uma dinâmica mais estimulante no processo de ensino-
aprendizagem da língua e aumentar o interesse e a motivação das crianças pela 
aprendizagem. Todos os materiais estão interligados e permitem associações diferentes 
para potenciarem uma maior diversidade de atividades e uma abordagem diversificada de   
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conteúdos relacionados com os temas da família, casa, alimentação, vida na escola, 
jogos, números, cores, partes do corpo humano, animais, plantas, estações do ano, etc. O Kit 
de aprendizagem multimédia está disponível em Búlgaro, Espanhol, Grego Holandês,  
Italiano e  Português.  
 

Atividades a decorrer… 

 Entre Abril e Junho de 2016, os parceiros do projeto WelComm irão organizar workshops e 
seminários em todos os Países abrangidos pela parceria para divulgarem os resultados do 
projeto e promoverem uma aplicação prática de cada um dos recursos reunidos no Kit de 
aprendizagem multimédia. No decurso dos workshops, os formadores e todas as pessoas 
interessadas terão oportunidade de explorar os materiais e de trocar opiniões no sentido de 
poderem utilizar os recursos de uma forma mais criativa e estimulante.   

 O que se segue… 

 No dia 9 de Junho de 2016, irá realizar-se  em Sófia, na Bulgária, uma Conferência em que 
irão participar representantes de associações de migrantes, organizações de voluntários, 
formadores,  professores de língua e todas as pessoas interessadas. Todos os participantes  
irão ser convidados a partilhar as suas opiniões sobre os materiais WelComm e sobre as 
atividades desenvolvidas.  

No decurso da conferência, serão apresentados vários exemplos de boas práticas 
desenvolvidas com recurso à aprendizagem da língua do país de acolhimento no processo de 
integração de migrantes. 

Parceiros do projecto 

Pressure Line (NL) – coordenador  
EURORESO 
KU TU Ltd. (BG) 
Synthesis (CY) 
IFES (ES) 
UNISTRASI (IT) 
Inthecity Project Development (NL) 
F.L.E.P. (PT) 

 Se quiser ter acesso a mais informação sobre este projeto, visite, por favor, a página do 
projeto www.welcomm-project.com ou contacte o parceiro no seu País (os contactos estão 
disponíveis na página do projeto) 

FLEP- Formação, Língua e Estudos Portugueses Lda 
Tel: +213152178  email: flep1@mail.telepac.pt    www.flep.pt 
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