Criada "Rede Local para a Educação" no concelho de Cuba

A Câmara Municipal de Cuba e a Make it Better – Associação para a Inovação e Economia
Social, juntamente com um total de 20 organizações dos setores público e privado do Concelho
de Cuba, formalizaram no passado dia 21 de janeiro, em sessão solene, a constituição da
Rede Local para a Educação.

A Rede visa consolidar um “ecossistema educativo” de base comunitária, capaz de coadjuvar e
suportar as escolas locais na promoção e oferta de ações educativas inovadoras, visando
designadamente estimular a criatividade, a inclusão e a igualdade de oportunidades entre os
mais jovens. Desta forma é criada uma verdadeira “comunidade de aprendizagem”, ou seja,
uma comunidade que participa ativamente na educação dos seus jovens, os quais, por sua
vez, são capacitados para conhecer e participar no desenvolvimento da sua comunidade.

A iniciativa visa igualmente estimular a cooperação interinstitucional e capitalizar o capital
humano, cultural e material existente no Concelho de Cuba, colocando-o à disposição da
comunidade educativa, através de uma parceria efetiva que se concretiza na partilha de
saberes, conhecimento e na disponibilização de recursos (materiais, humanos, técnicos,
financeiros) para a realização de atividades escolares e extraescolares, enriquecedoras e de
qualidade para os mais jovens.

A Rede Local para a Educação do Concelho de Cuba nasce em resultado do trabalho do
projeto SparkSEEDs – Empowering Youth Learning Communities, implementado ao abrigo do
Programa Erasmus+ Juventude em Ação, da União Europeia, coordenado pela Make it Better
em parceria com o Município de Cuba, o Agrupamento de Escolas de Cuba, a Ligarte, o Clube
Cuba Aventura, a Fundação IRSE (Polónia) e com o Polo Europeu do Conhecimento (Itália),
onde se tornou clara a necessidade urgente de inovar no processo educativo dos mais jovens,
atualizando o modelo educacional atual para um mais moderno, capaz de preparar os jovens
para o presente e futuro, e capacitando-os para superar os desafios mais prementes da
sociedade atual.
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