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PRESS RELEASE #2 

SETEMBRO 2020 

STEMKIT4SCHOOLS updates 

O projeto STEMKIT4Schools conseguiu transferir com sucesso todos os seus 

procedimentos internos para o modo online, de modo a cumprir as restrições em vigor 

em toda a Europa devido à pandemia.  

 

Contexto STEMKIT4Schools  

A equipa do projeto STEMKIT4Schools tem o prazer de anunciar a conclusão dos 

primeiros resultados. Antes de mais, o consórcio trabalhou em colaboração para 

conceber e desenvolver o Kit de Design Eletrónico com a orientação de peritos e 

educadores. Em segundo lugar, os parceiros do projeto concentraram-se em reunir e 

construir o Guia de Montagem que acompanha os Kits. O Guia está disponível em 

inglês, francês, romeno, grego, polaco e português e pode ser encontrado em 

www.stemkit4schools.erasmus.site. 

 
Dadas as restrições aplicadas, a segunda reunião do projeto foi realizada online em 

junho. No mesmo espírito, a Atividade de Aprendizagem, Ensino e Formação (LTTA) 

foi adiada para o próximo ano. 

 

A quem se destina o STEMKIT4Schools  

Especialistas que trabalham com crianças de 8-13 anos, escolas, associações e 

organizações para crianças / pais, intervenientes educativos, organizações 

comerciais produtoras de jogos educativos, universidades - departamentos de 

pedagogia / engenharia, instituições educacionais e produtores de brinquedos 

STEM. 

 

http://www.stemkit4schools.erasmus.site/
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Atividades futuras do STEMKIT4Schools  

 

A equipa do projeto só agora começou a trabalhar para o segundo resultado do 

projeto STEMKIT4Schools, o Desenvolvimento e Design do Currículo STEMKIT. O 

consórcio pretende chegar aos professores e instrutores certificados para decidir 

sobre a abordagem pedagógica utilizada, juntamente com os elementos estruturais 

centrais do Currículo. 

 

 

Parceiros STEMKIT4Schools  

 

 Contacte os parceiros sobre questões ou para partilhar o seu interesse em utilizar 

os resultados do projeto.  

 

 

http://hearthands-solutions.eu/
https://www.ecam-epmi.fr/en/about-ecam-epmi/
https://www.facebook.com/stemkit4schools/
https://stemkit4schools.erasmus.site/
https://danmar-computers.com.pl/en/
http://www.scoala-arc.ro/
https://www.schole.pt/
http://asserted.eu/

