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Changing  

tolerance  

mindseat

O REaCT é um Projeto que 

apela à tolerância e 

respeito pelos direitos 

humanos, pretende 

disseminar 

mensagens positivas sobre o 

respeito mú- 

tuo dos cidadãos. Tem como 

objetivo o envolvimento 

de parceiros locais no âmbito 

do desenvolvimento 

e teste de métodos de 

aprendizagem 

inovadores na área da 

tolerância: 

Gestão da crise Migratória 

na Europa 

Prevenção do racismo e 

xenofobia através de 

“sessões de 

formação/informação” 

Melhorar a interação no 

processo de aprendizagem 

para se tornar mais 

tolerante com as pessoas, 

respeitando as diferenças e a 

multiculturalidade.  

Partners



ObjetivosComo se envolver

Reforçar a cooperação entre as 

instituições de educação de adultos 

para promover a cultura de tolerância. 

 

 Aprendizagem sobre tolerância, 

diversidade e respeito da minorias e 

imigrantes. 

 

 Abordagem de métodos formativos 

inovadores. 

 

Melhorar as ferramentas de ensino 

para formadores de adultos e 

promoção de atividades voluntárias 

sobre a tolerância. 

 

Promover a tolerância cultural junto 

dos cidadãos da UE. 

ςSe a sua instituição deseja 

participar no projeto como 

parceira local, entre em contato 

com a Previform. 

 

 Se quiser participar do projeto 

como participante e participar 

dos trabalhos do grupo local e de 

formação, entre em contato com 

a Previform. 

 

 

Por favor, siga-nos no facebook, 

vamos colocar todas as 

informações sobre os eventos 

locais, workshops e produtos 

finais. 

 

 

https://www.facebook.com/REA 

CT-Project1192850994192617/

Resultados

Guia metodológico sobre 

tolerância inclusiva no ensino 

de adultos com base em alguns 

"exemplos de vida” 

 

 

 Formações de curta duração 

sobre os métodos dos Seis 

Chapéus, Advocacia., BOX e 

Inquire. 

 

 

Eventos multiplicadores 


