3ª Edição – Julho 2019
O que temos estado a fazer?
Nos últimos 4 meses, os parceiros das escolas testaram os resultados do projeto com os seus alunos, nomeadamente a plataforma
“STEM on the WEB” e o Toolkit “Ferramentas para Aprender Socialmente STEM”. Durante a fase piloto e os Eventos Multiplicadores,
os professores apresentaram os resultados do CREATEskills para toda a comunidade escolar (pais, diretores de escola, outros
professores e alunos), mas também para uma comunidade mais ampla relacionada com a disciplina STEM. Confira as diferentes
experiências ...

A experiência da Grécia

A experiência de Espanha

Piloto: Através das atividades do Kit de Ferramentas, o
processo de aprendizagem das STEM torna-se
agradável porque envolve totalmente os alunos e
motiva-os na busca de conhecimento. Também
fortalece o interesse pela ciência e reforça o
sentimento de capacidade e autoconfiança. Procurar
conhecimento torna-se um processo natural em que as
crianças se envolvem com grande alegria!

Trabalhar sob os auspícios do Projeto Createskills ajudounos a construir uma abordagem mais coerente para
estabelecer uma cultura de aprendizagem baseada na
importância das disciplinas STEM e na relevância das
nossas práticas diárias de ensino nas salas de aula. Ajudou,
também, a trazer mais foco ao interesse e motivação das
crianças e aos esforços do trabalho dos nossos
professores. Testemunhamos a receptividade do Projeto
entre os alunos quando se implementaram as atividades
do kit de ferramentas com algumas turmas. Essa
experiência estimulou as capacidades internas criativas
das nossas crianças, inerentes a cada indivíduo, à sua
motivação e mentalidade empreendedora, que são muito
úteis na vida quotidiana.

Wokshp4Parents: Os pais mostraram grande interesse
na temática do ensino das STEM e na plataforma. Os
seminários tiveram uma resposta inesperada e uma
participação entusiástica! A comunicação com os filhos
é limitada à medida que envelhecem, por isso os pais
encontram nas atividades da plataforma uma proposta
bastante interessante para passar tempo com seus
filhos de forma criativa.
Performing Science: Mais de 40 professores e pais e
mais de 60 estudantes participaram com grande
interesse do evento “Performing Science” na Escola
Primária Chania. Participaram da discussão e
perguntaram sobre a continuação de tais programas e
eventos. Os alunos foram os mais privilegiados que
participaram com entusiasmo e gostaram muito dos
laboratórios!

Juntamente com a implementação das atividades, as
crianças desfrutaram de um papel ativo no processo de
ensino / aprendizagem, aprendendo, pensando,
procurando, manipulando, coordenando, ajudando os
seus colegas e definindo os seus próprios cursos de ação.
No geral, podemos dizer que de facto precisávamos de
algumas mudanças na escola. Nós estávamos presos a
uma pedagogia de ensino e o Createskills foi justamente a
mudança que estávamos à procura.
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A experiência de Portugal

A experiência da Lituânia

O Agrupamento de Escolas de Loureiro realizou nos dias
3 e 4 de maio os Eventos Multiplicadores
“Workshop4Parents” e “Performing Science” para pais,
alunos e professores. Este evento foi realizado em
simultâneo em duas escolas primárias (Areosa e
Travanca) no dia 3 de maio para que pudesse chegar à
comunidade local. No dia 4 de maio foi realizado na
escola secundária do Loureiro. Ambos os eventos
tiveram a participação de especialistas em disciplinas
STEM (Centro EDUFOR de Mangualde) convidados pelo
nosso Centro de Formação de Professores AVCOA. Os
pais, alunos e professores tiveram a oportunidade de
conhecer mais sobre o nosso projeto CREATESKILLS, a
Plataforma Web, quais são as disciplinas STEM e como
se pode implementá-las na escola e em casa. Pais,
alunos e professores consideraram o evento
interessante e motivador para o processo de ensino /
aprendizagem, desejando que eventos similares possam
acontecer no futuro.

Após a formação em Atenas, os professores da escola
Queen Morta (Lituânia) implementaram e testaram as
atividades STEM do Toolkit do CREATEskills. Os alunos
ficaram fascinados pelas atividades e participaram
voluntariamente nelas. Na avaliação final, os alunos
responderam que gostaram de testar as atividades
porque eram divertidas e envolventes. Os alunos
sentiram-se capazes e competentes ao realizar estas
atividades práticas, e os professores comprovaram
como é importante manter uma boa atmosfera
emocional e uma atitude positiva para alcançar bons
resultados de aprendizagem e desenvolvimento de
competências. Os alunos destacaram que, trabalhando
em grupos, puderam analisar os tópicos e discuti-los,
promovendo o seu pensamento crítico, a colaboração e
competências de comunicação.
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