
A IDEIA DO PROJETO SCIENCE4FUN
O Science4Fun é um projeto que procura encontrar uma forma atraente e eficaz de

ensinar ciência. O projeto tem como objetivo criar um modelo de formação interessante e

inovador na área das ciências, que permitirá ensinar ciências, em particular, física,

biologia, química, geologia, meio ambiente e astronomia, por forma a que os alunos

possam descobrir e desenvolver as suas competências.

O projecto tenta ultrapassar a relutância dos jovens, especialmente das raparigas,

em seguir um caminho educativo e profissional nas ciências. Os recursos

desenvolvidos durante o projecto irão equipar os professores com ferramentas que

os ajudarão a aumentar a motivação dos alunos, mostrando-lhes que a ciência pode

ser divertida e compreensível.

www.science4fun.eu/
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Foram realizados testes-piloto na Eslovénia, República Checa, Espanha e Países Baixos

durante as férias de Verão e a paragem de Outono. Outros países parceiros iniciam os seus

testes-piloto em Janeiro de 2021. A segunda ronda de testes terá lugar em Março/Abril de

2021 e a fase final terá lugar em Julho de 2021

Todos os 5 cursos desenhados para professores foram traduzidos em todas as línguas dos

parceiros, e estão disponíveis no Moodle. O parceiro polaco desenvolveu os seus próprios

cursos

Todos os parceiros finalizaram os seus próprios recursos educativos, tais como vídeos, planos

de aula ou recursos interactivos. Estes recursos foram traduzidos e estão agora disponíveis

nas línguas dos parceiros

Os parceiros recolheram alguns materiais existentes e carregaram-nos no

Science4FunRepository

Manual e guia  foram finalizados até ao final de Janeiro de 2021

O website do projecto foi actualizado e traduzido para todas as línguas dos parceiros.

Apesar dos tempos difíceis que todos enfrentamos, os parceiros estão a trabalhar para cumprir

os objectivos estabelecidos no plano do projeto:

REUNIÃO DO PROJETO, ONLINE, 10 DEZEMBRO DE 2020

R E S U L T A D O S  A L C A N Ç A D O S  A T É  A O  M O M E N T O :

www.science4fun.eu/

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que
reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por
eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas

Devido à pandemia da COVID-19, a última reunião do projecto foi realizada online. Os parceiros
discutiram o estado actual e as actividades futuras do Science4Fun e a divisão de tarefas.

O QUE SE SEGUE?
Todos os parceiros iniciaram testes piloto em escolas, em Janeiro de 2021. Se estiver

interessado(a) em participar nos testes, contacte o parceiro do seu país.
Para mais informações, visite o nosso website.

https://www.science4fun.eu/

