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So much magic around the school garden 1

Muitos objetivos educacionais podem ser alcançados através de um programa de 
jardinagem. As hortas escolares podem ajudar os alunos a encontrar as respostas a 
muitas das suas perguntas sobre a natureza, processos, mudanças e o ambiente, 
bem como estimular a resolução de problemas. Uma horta escolar é uma ferramenta 
valiosa para ajudar os estudantes a transformar o conhecimento dos livros em 
experiências reais. As hortas podem apoiar objectivos em todas as áreas do 
programa, incluindo ciência, matemática, linguagem, artes, educação física, e outras 
disciplinas.

Maria da Conceição Barrento Portugal, Itália, 
França, Turquia

My Fascinating Town 2

Entre os meses de setembro e dezembro de 2015, os alunos gravaram pequenos 
videoclips, utilizando uma câmara de vídeo. O tema do projeto "A minha fascinante 
cidade " levou a que grupos de alunos de cada país descubrissem informações 
fascinantes, históricas e práticas, sobre pontos de referência e locais de interesse na 
sua cidade. Os vídeos foram publicados no TwinSpace onde todos pudessem vê-los e 
podendo deixar comentários ou perguntas. Por fim, realizou-se uma votação sobre 
os vídeos com maior interesse e os vencedores foram premiados com certificados.

Maria da Conceição Barrento
Estónia, Espanha, 

Portugal, Itália, 
França, Polónia

Science 4 all 3

Foi através da plataforma eTwinning que se procedeu à divulgação dos resultados 
do projeto ERASMUS+ "Ciência 4 todos". O projecto "Science 4 all" está centrado 
num intercâmbio de boas práticas no ensino e na aprendizagem das disciplinas de 
ciências e de matemática, bem como na sua aplicação no mercado de trabalho e no 
empreendedorismo.

Maria da Conceição Barrento, 
Alexandra Fernandes

Polónia, Portugal, 
França, Estónia

Celebrating Education 5

Celebrating Education é um projeto baseado nas artes criativas, para alunos entre os 
12 e 18 anos de idade. Através de uma variedade de meios criativos, incluindo 
pintura, escultura, poesia, prosa e canção, os alunos conhecem os esforços daqueles 
que contribuíram para a sua vida escolar, no passado, honram aqueles que se 
encontram no presente, bem como daqueles que irão contribuir para o seu futuro. 
Os estudantes colaboraram na produção de obras de arte, literatura ou música, a 
realizar ao longo de um, dois ou três anos. 

Teresa Rosa

Irlanda, Itália, 
Albânia, Bélgica, 

Alemanha, 
Portugal

The Oceans as a factor of global sustainability 5
Este projeto pretende alertar os alunos para  a importância dos Oceanos na 
Sustentabilidade Global. Desenvolve-se em áreas arborizadas: recursos naturais; 
lazer; biodiversidade.

Joaquim Marvão Grécia, Portugal, 
Polónia, França

STEP UP 6

Este projeto é sobre TURISMO SUSTENTÁVEL e ENTREPRENEURSHIP. Neste ano do 
TURISMO SUSTENTÁVEL queremos transformar os nossos alunoss em cidadãos 
responsáveis pelo nosso planeta, criar uma agência de viagens internacional, 
trabalhar nos SDG's (= objectivos de desenvolvimento sustentável) e mostrar uns 
aos outros as boas práticas das nossas regiões.

Isabel Carmo, Luís Santos

BÉLGICA, 
BULGÁRIA, 

INGLATERRA, 
ITÁLIA, 

PORTUGAL

Portugal and Poland: two nations - one learning 
process

7
lunos da Polónia e de Portugal entram em contacto, falando em direto, através de 
mensagens instantâneas. O passo seguinte é gravar um pequeno filme sobre a área 
em que vivem e apresentá-lo/comentá-lo em inglês.

Célia Pinto Portugal, Polónia

Food of the World- Typical Food 8 Este projeto consiste em recolher e partilhar as tradições gastronómicas dos países 
do espaço europeu, trocando receitas e fotografias. Anabela Henriques

Turquia, 
Portugal, 
Espanha, 
Roménia, Itália, 
Polónia

Do you remember that profession? 9

Muitos dos antigos ofícios artesanais na Europa foram vítimas da crescente 
mecanização e industrialização, nos últimos dois séculos. Os alunos exploram o 
tema das tradições artesanais na Europa e comparam essas tradições nos países 
participantes. Compararam também as respectivas profissões no presente e no 
passado.

Maria da Conceição Barrento

Alemanha, 
Portugal, Grécia, 
Polónia, 
Eslovénia

What to do to have a healthy body? / O que é 
preciso para ter um corpo saudável?

10

O tema Viver Melhor na Terra, na disciplina de Ciências Naturais do 9.º ano, visa 
entender que a qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspetiva 
individual e coletiva. A melhor forma de trabalhar sobre esses tópicos foi 
desenvolver pesquisas, projetos e resolver problemas. Assim, partindo de um tema 
central, procurou-se desenvolver um projeto segundo a metodologia - Inquiry based 
learning in life sciences. O projeto seguiu o modelo educacional baseado na 
abordagem construtivista da aprendizagem

Alexandra Fernandes Turquia, Portugal 
Macedónia do Norte

CREATIVE LEARNING WITH MUSIC AND RHYTM 11

A eficácia das atividades de educação e formação é diretamente proporcional às 
atividades concebidas para permitir aos alunos descobrir e utilizar as suas 
capacidades e interesses especiais. O objetivo deste projeto é o de utilizar a "Aytürk 
Tecnique", de forma a levar os alunos a criarem um novo produto, utilizando o seu 
interesse, talento, criatividade e conhecimento no trabalho de grupo, e também para 
contribuir para a compreensão da educação. Como resultado do projeto, a 
motivação e a autoestima dos alunos devem ser melhoradas, permitindo-lhes 
descobrir e mobilizar os seus pontos fortes, bem como dar uso aos materiais que 
produzem com enriquecimento e autenticação. As formações inserem-se no âmbito 
do programa da Unidade de Atividades Artísticas do Centro de Arte e Cultura de 
Istambul e foram realizadas sob a forma de duas horas de aulas por semana. As 
sessões contaram com um grupo de 10 pessoas, composto por alunos dos 3.º, 4.º e 
5.º anos. A "Técnica Aytürk" é original. É iniciada associando a música e outras 
disciplinas, falando sobre criatividade, dando técnicas de relaxamento. (As Técnicas 
de Relaxamento e Respiração foram implementadas no Kadikoy Governorate, em 
2006, em 10 escolas secundárias e para 750 alunos, tendo sido obtidos resultados 
positivos). Utiliáamos métodos e técnicas de apresentação prática, como 
brainstorming, mapeamento de conceitos, estudo de casos, perguntas-respostas, 
improvisação.

Alexandra Fernandes

Turquia, Azerbaijão, 
Polónia, Alemanha, 
Bulgária, Geórgia, 
Grécia, Ucrânia, 
Itália, Roménia, 
Espanha, 
Eslováquia, Reino 
Unido França, 
Sérvia, Tunísia e 
Portugal

Criar… e contar – inventamos uma história? or 
Create ... and tell - did we make up a story?

12

A ideia foi a de criar histórias infantis que abordassem a história, a gastronomia  e a 
paisagem da nossa cidade / país.Com este projeto foram desenvolvidas várias 
competências nos alunos, tais como, um conhecimento mais aprofundado das TIC, o 
desenvolvimento da linguagem e da criatividade, utilização de materiais recicláveis, 
partilha de informação entre pares. 

Anabela Henriques Portugal e Roménia

TIME MACHINE 13
Neste projeto, os alunos aprenderam muito sobre o seu próprio património cultural 
e partilharam-no com os seus parceiros, utilizando diferentes ferramentas TIC. 
Exploraram e trocaram informações sobre história, cultura e línguas.

João Camacho
Portugal, 
Geórgia, 
Espanha, Croácia, 
Eslováquia

TESLAS( TEocnology Simplify Learning Amplify Subje 14

No mundo de hoje em rápida mutação, os institutos de educação precisam de 
integrar a tecnologia na educação para preparar os estudantes para o futuro. O 
projeto TESLAS baseou-se no aumento das competências dos estudantes e 
professores em TIC. A utilização específica de ferramentas Web-2.0 foi muito 
importante. O nosso objectivo foi o de integrar as ferramentas Web 2 nas nossas 
salas de aula e partilhar bons exemplos para motivar tanto professores como alunos.

Alexandra Fernandes

Turquia, França, 
Alemanha, 
Macedónia do 
Norte, Portugal, 
França, 
Azerbaijão, 
Roménia, Itália

Our heritage ... belongs to everyone! 15

Em 1992, a UNESCO alargou as categorias do Património Mundial e criou a de 
"Paisagem Cultural". Sintra foi a primeira Paisagem Cultural na Europa, classificada 
em 1995. Este projeto pretendeu que os estudantes de Sintra aprofundassem o 
conhecimento sobre o seu património, pesquisando o que é mais relevante e 
construindo um portfólio digital com o resultado da pesquisa, através de diversos 
recursos, para divulgar a colegas de outras regiões portuguesas e estrangeiras. 
Pretendeu também apresentar uma caracterização semelhante de outras regiões, 
tanto nacionais como estrangeiras, para, conjuntamente, criar uma carteira global 
com a cartografia europeia do património estudado.

João Camacho, Alexandra 
Fernandes, Teresa Rocha

Itália, França, 
Polónia, Portugal, 

Turquia, Grécia

2016-2017

2017-2018

2018-2019

https://live.etwinning.net/projects/project/121392
https://nss.etwinning.net/projects/project/116770
https://nss.etwinning.net/projects/project/140507
https://nss.etwinning.net/projects/project/168992
https://live.etwinning.net/projects/project/141518
https://nss.etwinning.net/projects/project/165929
https://nss.etwinning.net/projects/project/165929
https://nss.etwinning.net/projects/project/168701
https://nss.etwinning.net/projects/project/149002
https://live.etwinning.net/projects/project/165805
https://live.etwinning.net/projects/project/169099
https://live.etwinning.net/projects/project/169099
https://nss.etwinning.net/projects/project/177366
https://nss.etwinning.net/projects/project/192865
https://nss.etwinning.net/projects/project/168807


Biodiversity in a drop of water 16

A Terra é o único planeta do sistema solar que apresenta características 
indispensáveis à vida, pelo menos como é conhecido. Todos os seres vivos, desde os 
mais simples aos mais complexos, assim como os vários factores que integram o 
ambiente físico e químico e que condicionam a sua sobrevivência estão ligados 
numa imensa interação e interdependência que constitui o ambiente global da vida, 
chamado Biosfera. As condições particulares do planeta Terra geram uma dinâmica 
externa e interna, criando uma enorme diversidade de ambientes, o que oferece 
condições para a existência de uma enorme diversidade de seres vivos - a 
biodiversidade. Apesar desta enorme variedade de formas de vida, existe uma 
unidade nesta diversidade, uma vez que todos os seres vivos são constituídos por 
células. Este projeto visou o estudo da biodiversidade presente numa gota de água 
de diferentes ecossistemas aquáticos e a célula como unidade estrutural e funcional 
de vida.

Alexandra Fernandes
Itália, Turquia, 

Espanha e 
Portugal

trees for europe 17

Desde o início dos tempos, as árvores sempre foram símbolos para a humanidade: 
por exemplo, o carvalho representa poder e longevidade, a paz da oliveira. A cada 
árvore, as pessoas associaram certos valores, mas para todos, representa a vida, 
dizemos "a árvore da vida" para significar que é uma ligação entre a terra e o céu. A 
9 de Maio, celebra-se a Europa, na qual os povos que a compõem se fundem, após 
tantos conflitos mortais ao longo dos séculos, como uma promessa de paz, 
prosperidade e fraternidade. Neste sentido, a plantação de uma árvore pelas jovens 
gerações de europeus tem um significado simbólico, porque é um gesto que traz 
esperança num futuro comum. Viver juntos significa partilhar os mesmos gestos e os 
mesmos objectivos, razão pela qual quisemos simbolizar a nossa esperança no ideal 
europeu, partilhando com outros jovens do mesmo continente este evento, 
intitulado "Árvores para a Europa".

Alexandra Fernandes

Bélgica, França, 
Portugal, Albânia, 
Arménia, Chipre, 
Grécia, Turquia, 

Suécia, Itália, 
Espanha,etc.

Schulen in aller Welt 18
Expandir a competência linguística alemã, desenvolver a competência intercultural, 
e conhecer os sistemas escolares noutros países foram os principais objetivos deste 
projeto.

Patrícia Coelho
Turquia, 

República Checa, 
Portugal

LEARNING LANGUAGE THROUGH LIFE SKILLS 19

É muito o que podemos fazer durante as nossas aulas diárias para apoiar o 
desenvolvimento de fortes competências linguísticas orais nos alunos. Estes devem 
utilizar esta habilidade ao longo do dia para processar e entregar instruções, fazer 
pedidos, fazer perguntas, receber novas informações, e interagir com os colegas. 
Assim, este projeto pretendeu melhorar a fluência oral dos alunos, através da 
organização de diferentes atividades na sala de aula de línguas da vida real. O 
projeto reuniu alunos de diferentes escolas para partilharem as suas ideias e o papel 
que lhes cabe. 

Alexandra Fernandes

Albânia, Turquia, 
Portugal, 
Espanha, 

Roménia, Tunísia

International friends 20
Este projeto ajudou os alunos a fazerem amigos europeus. Os alunos realizaram 
vídeos ou apresentações de slides na sua própria escola, no seu próprio país e na sua 
própria área, tendo tido a possibilidade de se conhecerem através de chats e mails.

Albertina Nobre

Turquia, 
Finlândia, 

França, Polónia, 
Itália, Portugal

Green hearts 21

Reunir adolescentes de diferentes países e conhecerem-se uns aos outros, bem 
como, sensibilizar os estudantes para a necessidade de melhorar o seu ambiente de 
vida (ecológico) na escola, em casa, na sua cidade e no seu planeta, foram os grandes 
objetivos deste projeto.

Maria da Conceição Barrento

Polónia, Chipre, 
Eslováquia, 
República Checa, 
Croácia, Portugal

Environment is a priceless heritage - protect it! 22

O projeto visou descobrir, através de várias obras escritas (poemas, romances), a 
beleza e grandeza do ambiente, natureza e interações entre água, natureza, animais, 
flores, plantas, solo, e outras coisas vivas e não vivas, e recursos naturais. Os alunos 
também investigaram como a intervenção humana concebeu - num sentido positivo - 
o ambiente, a fim de satisfazer as suas necessidades . Os alunos aprenderam como é 
importante ter um ambiente limpo e verde e assumiram um compromisso na 
proteção do ambiente e da natureza para um futuro melhor.

Lurdes Novo

Portugal, 
República da 

Moldávia, 
Eslováquia, 

Hungria, Itália

Democratic participation: from theory to practice 23

Nos termos do artigo 10.3 do Tratado da União Europeia, conhecido como Tratado 
de Lisboa (2009), "todos os cidadãos têm o direito de participar na vida 
democrática da União". Os adolescentes não devem ser excluídos deste processo. 
Ouvindo os seus pontos de vista sobre os assuntos correntes e confrontando-os com 
as diferentes opiniões partilhadas, os alunos foram envolvidos na participação 
democrática, não só através do voto nas eleições, mas essencialmente através da 
participação nos processos diários de tomada de decisões. Este projeto visou 
promover o empenho dos estudantes na formação das suas opiniões e no 
desenvolvimento de atitudes de participação ativa na sociedade e na política. 

João Camacho e Maria da 
Conceição Barrento

Portugal, Itália, 
Letónia, Espanha, 
Grécia e Turquia

WE ARE ALL HUMAN 24

As pessoas podem deixar lugares onde vivem por razões diferentes e têm de 
aprender a viver com culturas diferentes. Os problemas que surgem devido a esta 
situação são agora considerados como problemas globais. Embora aqueles que são 
os sujeitos do fenómeno da migração sejam referidos no direito internacional como 
"refugiados", "imigrantes" e "requerentes de asilo", na realidade têm uma definição 
comum: "humanos". Este facto foi o ponto de partida deste projeto. 

Luís Santos
Turquia, Grécia, 
Portugal, Grécia, 

Letónia

Who are we? 25

Usando ferramentas interativas em linha, combinadas com Histórias que passam 
para a educação/ aulas em linha, com aulas de Nearpod para explorar QUEM 
SOMOS? - VER E SER - Discutindo Diversidade e Discriminação , e de forma a 
aumentar a auto-consciencialização para combater os aspectos negativos da 
discriminação – foram estes os grandes objetivos do projeto.

Teresa Rocha
Turquia, 
Portugal, 
Arménia

Resource development in special education #2 26
Os professores fizeram uso da sua criatividade para ensinar os seus alunos com 
necessidades especiais diferentes conjuntos de competências, desenvolvendo 
materiais de apoio visual de materiais reciclados. 

Alexandra Fernandes

Turquia, 
Macedónia do 

Norte, Roménia, 
Eslováquia, 
Albânia,etc.

OVER MY DREAM(HAYALLERİMİN ÖTESİNDE) 27

O objetivo deste projeto foi o de fazer com que os alunos reconhecessem que apenas 
sonhar é de facto a parte mais importante para tornar os seus sonhos realidade. 
Mesmo que as suas nacionalidades, as línguas sejam diferentes umas das outras, os 
seus sonhos podem ser semelhantes ou iguais. O objetivo foi o de criar uma nova 
língua internacional, através de canções, imagens e poemas. Outro objectivo deste 
projeto foi o de mostrar aos nossos alunos desfavorecidos, que nem sequer puderam 
ver o centro da cidade a partir da aldeia onde vivem, que o mundo não é apenas as 
suas próprias aldeias. O nosso desejo foi o de aumentar a crença das nossas 
raparigas que vivem na aldeia de que podem moldar o seu futuro de acordo com os 
seus desejos, sonhando e aproximando-se desses sonhos passo a passo. Ajudámos as 
nossas alunas desfavorecidas a descobrir os seus próprios sonhos. Quisemos 
mostrar que muitas crianças no mundo podem sonhar coisas semelhantes, apesar 
das suas diferenças individuais e abrir o caminho para os nossos filhos.

Alexandra Fernandes

Turquia, Polónia, 
Albânia, 

Roménia, 
Portugal, Grécia, 

Estónia, 
Macedónia do 

Norte, etc.

LET´S TALK ABOUT HELP 28
Este projeto pretendeu melhorar as competências dos professores para trabalhar 
numa escola inclusiva com uma visão real centrada na aprendizagem de todos os 
alunos.

Lurdes Novo

Portugal, 
Roménia, 
Espanha, 
Finlândia, 
Turquia

2019-2020

2020-2021

https://nss.etwinning.net/projects/project/186994
https://nss.etwinning.net/projects/project/193031
https://nss.etwinning.net/projects/project/196993
https://nss.etwinning.net/projects/project/209172
https://nss.etwinning.net/projects/project/196140
https://nss.etwinning.net/projects/project/202878
https://nss.etwinning.net/projects/project/203029
https://live.etwinning.net/projects/project/205464
https://nss.etwinning.net/projects/project/217108
https://nss.etwinning.net/projects/project/222479
https://nss.etwinning.net/projects/project/231130
https://nss.etwinning.net/projects/project/267285


KODLAMACA OYUNLA BAŞ BAŞA 29

O objetivo deste projeto foi o de permitir que os alunos utilizassem, de forma ativa e 
correta, a tecnologia do século XXI. Procurou-se uma educação que os capacitasse a 
serem jovens capazes de lidar com a tecnologia, em vez de apenas conseguirem 
brincar com os dispositivos tecnológicos.

Alexandra Fernandes

Itália, Turquia, 
Roménia, 

Azerbaijão, 
Croácia, Espanha, 

Lituânia, 
Portugal

Healthy and fun recipes - Reuse and plant 30

O Projeto baseou-se no desenvolvimento de competências transversais de educação 
para a cidadania, comunicação oral e escrita, matemática, alimentação saudável e 
abordagem à metodologia científica, sustentabilidade. Cada criança fez uma receita 
saudável e atraente com a família, usando receitas típicas do seu país ou da sua 
criatividade. Usando pelo menos um dos ingredientes da receita, tentou-se germinar 
(ex semente de laranja, maçã, topo da cenoura, ...) Pretendeu-se partilhar as provas 
recolhidas pelas crianças de outras escolas, usando uma ferramenta digital e-book, 
padlet, ppt, ... e promover o trabalho colaborativo entre professores.

Ana Paula Alves, Isabel 
Constantino

Turquia, 
Portugal, 
Espanha, 
Roménia, 

Croácia, Itália

My Heritage My City 31 A informação encontra-se no site AGML Laura Filipe, Joana Garcia
Turquia, 

Portugal, Grécia, 
Roménia

Poetas peninsulares: Mestres da mesma língua / 
Poetas peninsulares: Maestros de la misma lengua

32 A informação encontra-se no site AGML Laura Filipe, Maria do Céu 
Ribeiro, Carlos Pereira

Portugal e 
Espanha

My Perfect Day 33
Neste projeto desafiámos todos a partilhar o que nos faz felizes, através de um texto, 
um desenho, um desenho animado, um vídeo, uma canção... Partilhar o seu dia 
perfeito e encontrar alguns desafios de colaboração foram os objetivos.

Teresa Rosa

Espanha, 
Turquia, Polónia, 
Portugal, Itália, 

Lituânia, 
Arménia

Fun with English 34

O projeto 'Fun with English' foi implementado com alunos que participaram 
ativamente em todas as fases do projeto, desde a preparação até à realização de 
todas as atividades e sua promoção. As escolas parceiras criaram o logótipo do 
projeto, fizeram cartões de Natal, um filme em inglês sobre o dia dos alunos, criaram 
um jogo Kahoot, fizeram uma apresentação com os lugares mais importantes da sua 
cidade e fizeram blocos de notas.

Maria da Conceição Barrento Polónia, Croácia, 
Portugal

"Mais pontes, menos muros” 35

Este projeto pretendeu guiar professores e alunos na descoberta de lugares e 
culturas diferentes. Pretendeu-se que descobrissem uma cidadania global e aberta, 
vocacionada para a percepção e respeito das semelhanças e diferenças culturais, paz 
e inclusão. A ponte foi o itinerário para a troca de experiências e expansão do 
conhecimento pessoal e o ponto de encontro entre parceiros que pretendiam criar 
laços colaborativos e de amizade. Pretendeu-se, também, criar momentos de 
partilha, de compreensão e de reflexão. O projeto foi dividido por etapas onde os 
alunos realizaram trabalhos colaborativos nas diferentes línguas (Português, 
Espanhol e Inglês).

Maria Aurora Pereira

EsPoTaSi 36

Os estudantes da Estónia, Tallinn, irão conhecer os estudantes de Portugal, Sintra. 
Durante a cooperação, os estudantes completarão várias atividades educativas e 
lúdicas a fim de se informarem sobre os países, as cidades e fazer amigos 
internacionais.

Maria da Conceição Barrento Estónia, Portugal

How gender-oriented can human rights be? 37

O nosso projeto está centrado na Igualdade de Género, vista como um Direito 
Humano que tem de ser respeitado e como uma oportunidade para o crescimento de 
toda a sociedade. O projeto visa desenvolver o Objectivo 5 da Agenda para o 
Desenvolvimento Sustentável de 2030. Os alunos serão convidados a analisar 
documentos escritos e visuais e a ler textos literários sobre o tema, a discuti-los em 
grupos mistos, a fim de desenvolverem as suas próprias ideias sobre as fraquezas e 
as ameaças que impedem as mulheres de terem a igualdade reconhecida como um 
direito próprio. Os alunos vão liderar a investigação (inquéritos) nas cidades onde 
vivem. Compararão resultados em grupos mistos para obter uma perspectiva 
culturalmente diversificada sobre a forma como os direitos e papéis das mulheres 
são vistos nos diferentes países europeus. Finalmente, os grupos de estudantes 
elaborarão as suas próprias propostas para promover a igualdade de género. O 
produto final será uma campanha promocional digital com um visual e um slogan 
que destacará as oportunidades que cada sociedade obteria ao respeitar plenamente 
os direitos das mulheres.

Laura Filipe
Espanha, Itália, 

Alemanha, 
Portugal

Robots to learning! 38

O Projeto centra-se nas áreas da Formação Pessoal e Social, encorajando a 
autonomia, responsabilidade, relação com os outros; Expressão e comunicação, 
centrando-se nos domínios da linguagem oral e abordagem à escrita e matemática; 
Conhecimento do Mundo abordando tecnologias e pensamento computacional. A 
história começa com "Onde está o Samuel?". (Projeto RESCUR) destina-se a 
desenvolver atividades desconectadas e ligadas, utilizando o próprio corpo e Robots. 
São criados caminhos para procurar o Samuel, com quadrados gigantescos 
envolvendo o movimento no próprio espaço da criança, utilizando codificação 
(símbolos predefinidos). Num pequeno grupo, ele cria rotas de viagem, constrói uma 
história, cria um jogo, labirintos, com quadrados, utilizando robôs e cartões de 
código como recurso. A criança pode reproduzir no papel o trabalho feito com o 
robô. A partilha é feita no TwinSpace, utilizando o Padlet e promovendo o trabalho 
colaborativo entre professores.

Ana Paula Alves, Isabel 
Constantino

Portugal, Turquia 
Roménia, Croácia

STEMLİ DÜNYAM ( MY STEM WORLD) 39

O mundo da educação foi-se desenvolvendo, dando importância ao que as crianças 
aprendem, fazendo e vivendo, revelando diferentes abordagens educacionais em vez 
do sistema clássico de aprendizagem mecânica e ensino direto. A abordagem STEM  
destaca-se  como um desses sistemas de educação eficazes. A educação STEM é 
definida como um modelo de ensino criado, reunindo cinco disciplinas, como 
ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Também queremos que nossos 
filhos cresçam como indivíduos produtivos e ativos, que possam lidar com os 
problemas da vida quotidiana, fazendo uso desse sistema educacional. No século 
XXI, o mundo da educação enfatiza a importância da aprendizagem experiencial, em 
vez de instrução direta e memorização. A abordagem de aprendizagem STEM 
destaca-se entre as outras abordagens de aprendizagem. 

Ana Paula Alves, Isabel 
Constantino

Turquia, 
Portugal, 
Roménia
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