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DESCUBRA MAIS

Unimos a Educação e a Inovação
Social para transformar
o amanhã

O QUE É O PROJETO NEMESIS?
É um projeto da União Europeia que
conjuga educação e inovação social.
A nossa missão é capacitar os alunos
do ensino básico e secundário para se
tornarem os agentes de mudança do
futuro.

QUEM SOMOS?
Somos investigadores, docentes e
inovadores sociais de sete países
europeus que acreditam que a
educação deve preparar os alunos
não só para obterem bons resultados
mas também para se tornarem
cidadãos ativos.

QUAL É A NOSSA FILOSOFIA?
Acreditamos que a inovação social
pode desempenhar um papel
importante na educação, enquanto
veículo de capacitação dos jovens
para serem promotores da mudança
social positiva, independentemente
do seu percurso profissional.
Entendemos que a aprendizagem
deve ser um processo
colaborativo e coletivo, não só
focado na empregabilidade e no
empreendedorismo, mas também na
criação de valor social, na capacidade
de estabelecer sinergias e relações
com os outros e de atuar de forma
inovadora.

O QUE ESTAMOS A FAZER?
• um quadro de referência para a
aprendizagem da inovação social
• guias práticos e recursos para
professores e educadores dispostos a
envolverem-se na inovação social
• uma plataforma online que
congregue estudantes, educadores e
inovadores sociais

SOU PROFESSOR
QUE BENEFÍCIOS PODEREI TER?
• acesso a guias e recursos grátis
• aumento da motivação dos alunos
• envolvimento com a comunidade
local
• ligações a outros educadores/
professores com perspetivas
semelhantes

SOU UM INOVADOR SOCIAL
PORQUE DEVO ADERIR?
• para ter a oportunidade de inspirar
outros
• para poder partilhar os seus
conhecimentos com professores e
alunos
• para conhecer outros inovadores
sociais europeus interessados na
educação

COMO PARTICIPAR?
Escreva-nos: hello@nemesis-edu.eu

