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REUNIÃO DE ARRANQUE DO PROJETO ERASMUS+ 

STEMKIT4SCHOOLS NA ECAM-EPMI (Cergy-Pontoise, 

FRANCE)  

No dia 12/12/2019, ECAM-EPMI teve o prazer de receber a equipa do novo 

projeto Erasmus+ STEMKIT4Schools "Advancing programming, STEM and 

IoT understanding in the classroom through DIY “Do It Yourself” 

computing". Os parceiros vieram da Grécia, Polónia, Chipre, Portugal e 

Roménia e foram recebidos pela ECAM-EPM, o parceiro coordenador do 

consórcio internacional.  

 

PROJETO ERASMUS+ STEMKIT4SCHOOLS  

O objetivo do projeto STEMKIT4Schools é desenvolver ferramentas que 

possam ajudar os agentes educativos a envolver as crianças nas 

atividades de programação e STEM.  

GRUPOS ALVO: O projeto visa agentes educativos que trabalhem com 

crianças nas faixas etárias 8–13, escolas, associações e organizações, 

decisores políticos, entidades privadas na área dos jogos educativos, 

universidades, instituições educativas e produtores de recursos lúdicos 

STEM.  
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PRINCIPAIS OBJETIVOS 
 
• Desenvolver um guia de 
montagem de um computador 
faça-você-mesmo na sala de aula. 
• Desenhar e desenvolver um 
currículo e planos de aula para usar 
o computador STEMKIT. 
• Desenvolver kits eletrónicos 
que possam ser usados para apoiar 
o currículo e construídos pelas 
crianças. 
• Preparar o ambiente de 
aprendizagem online. 
• Testar os produtos em 
condições reais com professores e 
alunos. 
• Manter os resultados finais 
disponíveis através de um espaço 
virtual. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 
No final do projeto, o consórcio espera produzir os seguintes produtos: 
 

• STEMKIT DIY design de computador 
• Kits Eletrónicos para serem usados com o computador STEMKIT  
• Guia de montagem do computador STEMKIT 
• Currículo STEMKIT e planos de aula 
• Guia para Educadores STEMKIT  
• Portal Educativo  
• STEMKIT Club espaço virtual 

 

OS PARCEIROS 

 

 

ENCONTRA-NOS: HTTPS://STEMKIT4SCHOOLS.ERASMUS.SITE/  

https://www.facebook.com/stemkit4schools/ 

https://stemkit4schools.erasmus.site/
https://www.facebook.com/stemkit4schools/

