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Difundir o modelo da educação
STEAM e integrá-lo nas práticas de
educação para adultos na Europa.
Promover uma cultura de
pensamento científico para a
tomada de decisões, resolução de
problemas, análise, inovação e
pensamento crítico e artístico por
parte dos adultos.
Melhorar a compreensão dos
alunos adultos quanto às áreas
STEAM, desenvolvendo as suas
competências nestes campos de
conhecimento.
Preparar os alunos adultos para
uma aprendizagem contínua e
autónoma, ao desenvolver as suas
capacidades de pensamento crítico
e ao promover a equidade, coesão
social e cidadania ativa.
Promover o desenvolvimento
profissional de
formadores/professores de
adultos, para que estes sejam
capazes de integrar os modelos
STEAM nos seus programas e
atividades de formação. 

Os objetivos do nosso projeto são:

WebApp
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Competências matemáticas
Competências científicas e
tecnológicas
Competências digitais
Competências sociais e cívicas
Competências artísticas e
humanísticas
Competências de comunicação
na língua-mãe

O nosso objetivo é contribuir para
que os alunos adultos desenvolvam
competências e valores STEAM
através da resolução de problemas e
desafios, apresentados na forma de
atividades que se relacionam com
situações do dia-a-dia e podem ser
executadas com recurso a
ferramentas tecnológicas. 

Através da WebApp do STEAM
People, os alunos adultos poderão
desenvolver diferentes competências
extremamente relevantes para o
século XXI:

ObjetivosAtividades
A WebApp contém atividades
que os alunos poderão colocar
em prática, com base em
abordagens pedagógicas.
As atividades estão construídas
em torno das áreas temáticas
do STEAM e relacionam-se com
situações do dia-a-dia,
desafiantes para os estudantes.
Foram desenvolvidas 60
atividades.
Os estudantes podem realizar
as atividades individualmente
ou em grupo, assim como
online ou offline. 


