Projeto Erasmus + C.O.D.E.R.s (Creation Oriented Digital
Education Runners) na ESAM

Na semana de 13 a 19 de maio decorreu a segunda reunião deágian projetos
transnacionais, na Escola Secundária Alves Martins, inserida no Projeto Erasmus +
C.O.D.E.R.s (Creation Oriented Digital Education Runners). Os países envolvidos, para
além de Portugal, são a Turquia, Roménia, Polónia e Itália, com um total de 24
professores. Este projeto visa, acima de tudo, proporcionar atividades de formação a
docentes destes países, desenvolvendo competências digitais, passíveis de serem
aplicadas e/ou replicadas em contexto escolar.
O programa da semana foi muito exigente em termos de formação do qual se destaca:
•

um Workshop de Scratch, dinamizado por formadores do Centro de Formação de
Professores de Mangualde;

•

um Workshop / palestra no laboratório de realidade virtual na Universidade de
Trás os Montes e Alto Douro. Este workshop apresentou perspetivas futuras
sobre tecnologia e programação, aplicada em contextos reais

•

um workshop de Arduíno, que teve como objetivos reconhecer a estrutura
básica da linguagem de programação utilizada no Arduino em contexto escolar
e industrial;

•

uma formação em contexto de sala de aula na Escola Básica Aquilino Ribeiro
onde assistimos à apresentação do projeto da escola sobre TIC e Programação
em Idades Precoces.

O programa cultural, naturalmente associado a este tipo de projetos também foi
igualmente enriquecedor. Realizaram—se várias visitas das quais se destacam: visita à
nossa cidade; à Universidade de Coimbra; ao Alto Douro Vinhateiro; a Aveiro (Costa
Nova, Barra e Centro de Aveiro). A semana terminou com a ida para o Porto, na sextafeira, onde, para além da visita à cidade se realizou uma viagem de Yellow Bus que nos
deu conta de todo o património histórico e arquitetónico da cidade. No Sábado
visitámos as Caves Sandeman.
No final da semana todos foram unânimes em concluir que tudo correu na perfeição,
tendo os nossos colegas ficado com uma excelente impressão do nosso país.
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