Quem está a implementar o projeto CARMA?

Itália (Coordenador)

Espanha

Turquia

Austria - Áustria

França

Portugal

Bélgica

Como nos pode contactar?
Se deseja aprender mais sobre o projeto CARMA, por favor visite-nos em:

www.carma-project.eu

/carma.project

Pode contactar a coordenadora do projeto, Rosina Ndukwe: rosina.ndukwe@cesie.org ou a
gestora do projeto em Portugal, Ana Solange Leal através de ana.leal@inovamais.pt.

Projeto co-financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta comunicação vincula exclusivamente o autor,
não sendo a Comissão Europeia responsável pela utilização que dela possa ser feita.
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Métodos Não-Formais de Ensino-Aprendizagem para a
Motivação dos Alunos

www.carma-project.eu

O que é o CARMA?

Quais os resultados esperados do projeto?

CARMA é uma iniciativa com 30 meses de duração, que visa desenvolver, testar e promover, junto das escolas de ensino básico (2º e 3º ciclos) e secundário, uma estratégia
de educação colaborativa como meio transformador da cultura escolar vigente. O projeto CARMA irá promover o envolvimento de decisores políticos na área da educação,
mas também de professores e alunos, na mudança das práticas implementadas em
salas de aula.

•

Um Toolkit para Professores com orientações e ferramentas práticas para a
implementação de métodos não-formais de ensino-aprendizagem e promoção
da aprendizagem colaborativa junto de alunos do ensino básico (2º e 3º ciclos) e
secundário,

•

Um Modelo de Avaliação constituído por normas comuns relativas às
competências dos professores para implementação e avaliação de atividades de
aprendizagem colaborativa nas salas de aula.

•

Uma Rede On-line de promoção e partilha de métodos não-formais de
ensino-aprendizagem, bem como meio de desenvolvimento profissional
contínuo dos professores.

•

Uma Estratégia Inclusiva, dirigida às autoridades europeias e nacionais na área
da educação e formação, com recomendações sobre como integrar métodos
não-formais de ensino-aprendizagem nos programas curriculares e como
fomentar relações colaborativas com toda a comunidade escolar.

A Abordagem da Maiêutica Recíproca (AMR) de Danilo Dolci será apresentada como
uma ferramenta de avaliação inclusiva e inovadora que permite aos professores
monitorizar e reagir ao progresso da aprendizagem dos seus alunos, ao mesmo tempo
que lhes permite informar os pais e toda a comunidade escolar sobre as mudanças
verificadas ao nível das necessidades de aprendizagem dos alunos.
O projeto CARMA irá promover o envolvimento dos decisores políticos na educação
escolar, bem como de professores e alunos do ensino secundário, com vista à
transformação das práticas de ensino.

Qual o público-alvo do CARMA?
O projeto CARMA destina-se primariamente a professores e a alunos do ensino
básico (2º e 3º ciclos) e secundário.Prevê, no entanto, envolver outros beneficiários
da comunidade escolar como os pais, organizações da sociedade civil, prestadores de
serviços e decisores políticos na área da educação.

