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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Lançamento do projeto SPACES - Creating Spaces for Creativity 
 

O projeto SPACES – Creating spaces for creativity é um projeto inovador, com a duração de 24 meses, 
cofinanciado pelo programa Erasmus+ da União Europeia, que se iniciou a 1 de abril 2021, estando a sua 
conclusão prevista para 31 de março 2023.  
 
O consórcio formado para este projeto é composto por 6 parceiros (Fundacja Rozwoju EdukacjI Spatia, IX 
Liceum Ogolnoksztalcace im. Wislawy Szymborskiej w Sosnowcu, Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi, Edmund 
Rice College, CulturePolis e Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares), oriundos de 5 países 
diferentes (Polónia, Turquia, Irlanda, Grécia e Portugal), cujas áreas de especialidade e experiência 
correspondem às necessárias para que se atinjam os objetivos e promovam as atividades previstas no 
projeto. 
 
O objetivo do projeto SPACES é contribuir para a criação de um espaço propício ao desenvolvimento da 
capacidade de pensamento criativo e de rápida adaptabilidade, através da troca de experiências e boas 
práticas nesta área entre organizações não governamentais, estabelecimentos de ensino e organizações do 
sector cultural e criativo, que lidam com a educação formal, informal e não-formal. 
 
No decurso do projeto serão produzidas as seguintes publicações: 
 
Como aprender com criatividade?  
Esta publicação consiste num manual para alunos do secundário, composto por elementos de teoria e 
exercícios práticos e testes (ex. textos sobre criatividade ou estilos de aprendizagem). 
 
Como ensinar com criatividade? 
Esta produção consiste num manual para professores e educadores, composto por materiais para formação 
e aconselhamento, sobre tópicos relacionados com criatividade e educação. 
 
Como criar espaços criativos?  
Esta publicação pretende apresentar boas práticas, soluções e recomendações para a organização dos 
espaços escolares interiores e exteriores, de forma a fomentar a criatividade e as aprendizagens efetivas. 
 
 
Segue o projeto SPACES nas redes sociais! 

• Facebook – https://www.facebook.com/spaceserasmusplusproject 
• Instagram – https://www.instagram.com/spaceserasmusplus/ 
• Twitter – https://twitter.com/spaces_project_ 
• LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/spaceserasmusplusproject/ 
• YouTube – https://www.youtube.com/channel/UC2z3GHiSrn6mBuKknmLowDQ  

 
 
  

https://www.facebook.com/spaceserasmusplusproject
https://www.instagram.com/spaceserasmusplus/
https://twitter.com/spaces_project_
https://www.linkedin.com/company/spaceserasmusplusproject/
https://www.youtube.com/channel/UC2z3GHiSrn6mBuKknmLowDQ


 
 
 
 
 

PROJETO NÚMERO – 2020-1-PL01-KA227-SCH-095376 
 
 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete 
unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações 
que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

FIM 
 
NOTAS AOS EDITORES 
 
Para mais informações sobre o projeto, favor contactar, por correio eletrónico 

(marcelinagama@edu.madeira.gov.pt), a professora Liliana da Gama, docente na Escola Básica e 

Secundária Padre Manuel Alvares e responsável pela participação da escola no projeto. 

Contactos da EBSPMA: 

Facebook: https://www.facebook.com/Escola-B%C3%A1sica-e-Secund%C3%A1ria-Padre-Manuel-

%C3%81lvares-652862055137046  

Website: http://escolas.madeiraedu.pt/ebspmalvares/In%C3%ADcio/tabid/13465/Default.aspx 

 

 

 

mailto:marcelinagama@edu.madeira.gov.pt
https://www.facebook.com/Escola-B%C3%A1sica-e-Secund%C3%A1ria-Padre-Manuel-%C3%81lvares-652862055137046
https://www.facebook.com/Escola-B%C3%A1sica-e-Secund%C3%A1ria-Padre-Manuel-%C3%81lvares-652862055137046
http://escolas.madeiraedu.pt/ebspmalvares/In%C3%ADcio/tabid/13465/Default.aspx

