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“Descubra CARMA”, o vídeo promocional
desta iniciativa Europeia já está disponível!
Este é o mote do vídeo promocional da iniciativa CARMA, financiada pela
Comissão Europeia, que apresenta de uma forma muito interativa os principais
resultados do projeto. Criado a pensar nas escolas secundarias, e principalmente
em todos os professores e formadores, o vídeo “Descubra CARMA” expõe os
principais benefícios da implementação das técnicas AMR em sala de aula,
dando o devido destaque aos efeitos (positivos) nos alunos! Assista agora no
site do projeto e no Facebook!

CARMA uma história de sucesso – celebração
do 30ésimo aniversário do Erasmus+
CARMA foi uma das iniciativas destacadas para a temática da Inclusão Social, no
âmbito das comemorações do 30ésimo aniversário do programa ERASMUS+.
Esta iniciativa é apresentada como prática de sucesso na campanha que celebra
as conquistas do Erasmus + até agora e reflete sobre o futuro da Europa que
podemos construir juntos. Saiba mais aqui

Professores CARMA passam testemunho em
Istambul
Nos dias 23 e 24 de novembro, os parceiros CARMA, os especialistas em métodos de
aprendizagem não formais e os professores que participam na experiência piloto,
reunir-se-ão em Istambul, Turquia, para discutir os resultados da implementação das
demonstrações nacionais. Este será um momento importante para o projeto e para os
produtos que foram desenvolvidos – entre eles o modelo de avaliação de professores
-, uma vez que as conclusões e discussões que seguirão determinarão as melhorias e
refinamentos a serem realizados nos próximos meses.
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CARMA esteve à conversa com a Professora Barbara Pellegrino
e garantimos que não vai querer perder esta entrevista!
Para alguns professores e estudantes, este ano lectivo tem sido ligeiramente diferente. A tradicional forma de
dar a matéria na sala de aula foi substituída por atividades baseadas na Abordagem Maiêutica Recíproca (RMA)
de Danilo Dolci e por outros métodos de aprendizagem não formal. Um conjunto alargado de professores
oriundos de vários países Europeus, tais como Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Áustria e Turquia,
receberam formação nestes métodos pelos parceiros CARMA e por especialistas em educação não formal. O
objectivo é muito simples: preparar os professores para enfrentar os desafios na educação escolar e os
resultados estão a ser surpreendentes!
A professora Barbara Pellegrino partilhou connosco o excelente trabalho realizado em Palermo. Barbara tem
implementado sessões de aprendizagem colaborativa com os seus alunos na escola Instituto Duca Abruzzi
Libero Grassi. No artigo "Caffé Macchiato", que foi publicado no jornal "LiberaLaMentepress" da escola, a
professora Barbara abre-nos o seu coração e partilha a sua experiência em escolas Italianas e fala-nos sobre o
potencial de métodos educativos não-formais, que chegaram até si através da iniciativa CARMA, e como estes
transformam as práticas de ensino dentro da sala de aula e contribuem para uma maior motivação dos seus
alunos no processo de aprendizagem. Poderá ler este artigo fascinante aqui (apenas disponível em inglês).
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