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OBJETIVOS RESULTADOS

RELATÓRIO DE PESQUISA

Apoiar os seniores no reconhecimen-
to das suas valiosas competências e 
conhecimentos, restaurando assim a 
sua autoconfiança fora da vida profis-
sional.

Capacitar os seniores para se colocarem 
no papel de professores e transmitirem 
os seus conhecimentos às gerações 
mais jovens.

Proporcionar  dicas de implementação 
para ambientes de aprendizagem 
intergeracional contribui para 
aumentar a sensibilização para estes 
ambientes de aprendizagem não 
convencionais.

O RELATÓRIO DE PESQUISA inclui exemplos de 
boas-práticas de aprendizagem intergeracional 
e salienta cenários potencialmente novos. Para 
além disso, são avaliadas as necessidades de 
aprendizagem dos seniores.

PLATAFORMA WEB

Uma FERRAMENTA DIGITAL DE AUTORRE FLEX-
ÃO, ajuda os seniores a aumentar a consciência 
sobre o seu conjunto de competências. VÍDEOS 
DE HISTÓRIAS DE SUCESSO estão disponíveis 
para motivar os seniores a assumir o papel de 
professor e incluem dicas valiosas e inspiração 
para a implementação da aprendizagem 
intergeracional.

O PACOTE DE FORMAÇÃO inclui um CURRÍCULO 
para um CURSO DE FORMAÇÃO DE COMPETÊN-
CIAS para seniores, bem como ORIENTAÇÕES para 
instituições de educação de adultos sobre como 
implementar na prática a aprendizagem intergera-
cional.

PACOTE DE FORMAÇÃO

O PACOTE DE APRENDIZAGEM PARA O CUR-
SO DE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS inclui 5 
módulos sobre aprender a ensinar. Todos os ma-
teriais estão disponíveis online com acesso ilimi-
tado.

PACOTE DE APRENDIZAGEM

AGE:WISE procura preencher o desfasa-
mento crescente entre a Geração Z e os 
seniores, promovendo a aprendizagem en-
tre todos no contexto da aprendizagem 
inter geracional.

Mas, mais do que apenas promover a 
aprendizagem intergeracional, os seniores 
devem ser motivados a assumir o papel de 
professores.  AGE:WISE proporciona-lhes 
capacidades de autorreflexão, ferramen-
tas e confiança para iniciar o ensino.
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