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O projeto foi
desenvolvido em
seis países europeus,
Chipre, Finlândia,
Bulgária, Portugal,
Polonia e Hungria
durante os anos
letivos
2016/2017 e
2017/2018

Meeting
in
Cyprus

O projeto Maths and Science
Adventure é financiado pelo
programa Erasmus+ da UE.
Os principais objetivos foram:

21-25 nov.
2016

Ações realizadas
§

Conferências

§

Revistas digitais

§

Competições

§

Vídeos

§

Apresentações

§

eTwinning

§

eLearning

§

Excursões

§

Visitas a museus

§

Experiências

§

Facebook

§

Artigos

v Elevar o nível de
conhecimento e as
competências dos
alunos em matéria de
matemática, física e
química, usando ao
mesmo tempo as
modernas tecnologias
de informação;
v Aumentar as
qualificações
profissionais dos
professores por
intercâmbio de
experiências entre
escolas europeias.
v Melhorar as
competências
linguísticas dos
participantes no projeto.
v Cultivar o espírito de
trabalhar em equipa

Meeting
in
Finland
27 fev-3
mar. 2017

Na Universidade de Oulu,
participou em palestras e várias
experiências de física, química
e biologia. No centro de
Ciência interactivo Tietomaa,
localizado perto do centro da
cidade de Oulu, a exposição
permanente mostrou mais de
150 objetos interativos que
demonstram leis físicas e
químicas. Foi visto um cinema
em 3D e uma plataforma de
visualização localizada a altura
de 45 metros. De seguida foi
visitada a Escola Secundária
Kärsämäen lukio na cidade de
Kärsämäki e a Pyhäsalmi mine
em Pyhäjärvi . Os alunos e as
professoras desceram a uma
profundidade de 1450 m na
segunda mina de zinco e cobre
mais profunda na Europa. No
centro de física subterrânea, os
alunos ficaram a saber sobre as
experiências a decorrer para o
estudo dos raios cósmicos.

Meeting
in
Finland
Portugal
27 fev-3
24-28
apr.
mar.
2017
2017

A equipa portuguesa organizou
o evento subordinado ao tema:
“Teaching with Technology”.
Tendo como destinatários,
professores de ciências, o
encontro foi desenhado para
permitir a cada participante
“construir” a sua participação,
utilizando
a
plataforma
Edmodo.
Nesse
sentido,
assistiram igualmente aulas de
físico-química de cenários
educativos.

Meeting
in
Finland
Bulgaria
27 fev-3
16-18
oct.
mar.
2017
2017

Foi visitada a Escola “54 SU
Ivan
Rilski”
em
Sófia,
Bulgária, no âmbito do
projecto
Erasmus+.
Os
participantes foram delegações
de Polónia, Chipre, Portugal,
Hungria e Finlândia.
Aos
convidados
foi
apresentada a escola – salas de
aula, ginásio, biblioteca, sala
de informática e refeitório. Foi
assistida
uma
aula,
subordinada
ao
projeto
"Tabaco”, que foi apresentada
por uma estudante de 11º ano
aos alunos de uma turma do 7º
ano. A plataforma Kahoot foi
demonstrada. Os convidados
também visitaram uma aula de
informática
onde
tiveram
contacto com óculos virtuais,
robôs e programação em
SCRATCH
.

Meeting
in
Finland
Hungary
27 fev-3
19-23
feb.
mar.
2017
2018

O grupo visitou a parte mais
alta da cidade, Buda, com uma
panorâmica sobre a cidade e o
rio Danúbio impressionante,
nomeadamente o bairro do
Castelo
que
integra
os
principais pontos de interesse
do lado de Buda, em particular
o Bastião dos Pescadores, a
Igreja de São Mateus, a
Galeria Nacional e a Ópera
Nacional. Igualmente foram
visitadas a Praça dos Heróis,
simbólica homenagem aos
fundadores da nação, a
Basílica de Santo Estevão e o
Parlamento.
Conseguimos
experimentar
os
sabores
tradicionais da gastronomia
húngara no Mercado Central
da cidade. Fomos recebidos na
Escola Teleki Blanka, onde os
alunos participaram em vários
concursos de matemática e
fotografia, bem como em duas
Universidades
–
Elte
e
Universidade de Ciência e
Tecnologia de Budapeste,
assistindo a palestras.

Meeting
in
Poland
23-27 apr.
2018

Visitamos, Wroclaw, uma
cidade cheia de cultura que eu
ainda não conhecia.
No decorrer dos outros dias,
visitámos
alguns
dos
monumentos
e
pontos
turísticos da Polónia como por
exemplo a Sky Tower, o
Jardim Botânico e o ZOO de
Wroclaw.
Também podémos provar um
pouco da gastronomia local, tal
como a sopa Zurek que vinha
servida dentro de um pão,
pierogi ou como a sobremesa
“Chaminé”.
No
coração,
ficam
as
memórias do magnífico tempo
passado nos encontros e todas
as pessoas que tornaram estas
viagens incríveis.

