
 

RESCUR 

RESCUR é uma parceria no âmbito do Programa Comenius -Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, com a duração de três anos coordenado 
pela Universidade de Malta, que inclui a Universidade de Creta (Grécia), 
Universidade de Lisboa (Portugal), Universidade de Orebro (Suécia), 
Universidade de Pávia (Italy), e Universidade de Zagreb (Croácia).  

O Projeto Rescur visa desenvolver um currículo para a resiliência na 
educação pré-escolar e de 1º ciclo, mediante uma colaboração intercultural 
e transnacional, integrando os recursos e dos parceiros. 

O currículo será desenvolvido com base nas necessidades e desafios 
sociais, económicos e tecnológicos dos países parceiros envolvidos, 
visando desenvolver nos alunos os conhecimentos e competências que 
permitem ultrapassar esses desafios da sua vida de forma a alcançar o 
sucesso académico e o bem-estar socio-emocional dos cidadãos jovens 
na UE. 

Visa ainda responder às necessidades de crianças vulneráveis tais como 
crianças ciganas, com deficiência, sobredotadas, refugiadas, emigrantes e 
minorias étnicas. O currículo será testado em estudos piloto em várias 
escolas de cada País parceiro e o produto final inclui manuais para 
educadores, professores e pais. 

Para mais informações consulte o nosso website: www.rescur.eu  

                             Contacto em Portugal: csimoes@fmh.ulisboa.pt 
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