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Bem-vindo(a) ao EURO4SCIENCE!   

Car@s leitor@s, 

É com  muito prazer que lançamos o primeiro número da Newsletter do EURO4SCIENCE! Desde o início deste projeto, assumimos o 

desafio de tornar a aprendizagem mais estimulante nas escolas europeias e fomentar a interação entre diferentes disciplinas e 

pessoas. Aqui na Universidade de Aveiro, levamos a cabo um minucioso trabalho para criar o  protótipo da Caixa de Ferramentas de 

Ciências Forenses para a Educação (Mala Forense). Esta Caixa vem acompanhada de um protocolo que descreve as várias 

atividades que podem ser realizadas pelos professores nas suas aulas, usando os materiais da Mala Forense.  

Em Portugal, no Reino Unido e na Bulgária, o EURO4SCIENCE apresentou a versão preliminar da Mala Forense em workshops de 

professores, nos quais os docentes puderam experimentar as atividades e testar os seus protocolos. Agora, é tempo dos professores 

testarem os materiais EURO4SCIENCE com os seus alunos e ver como estes reagem ao usar recreações de cenas de crime como as 

das séries de TV, para aprender Química, Matemática, Física e outras disciplinas.  

Nesta Newsletter damos-lhe uma ideia das principais atividades do projeto. Acompanhe-nos na aventura EURO4SCIENCE e visite o 

nosso website e facebook para saber mais informações!   

Professor Luis Souto (Coordenador do EURO4SCIENCE) 
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Workshops de professores 

Entre Abril e Junho, a equipa da Universidade de Aveiro realizou workshops 

em escolas da Região de Aveiro (Portugal), Sofia (Bulgaria) e Skipton (Reino 

Unido) para explorar com os professores a Caixa de Ferramentas de 

Ciências Forenses para a Educação. Os workshops foram muito interativos e 

a reação dos professores foi muito positiva. Os participantes experimentaram 

algumas atividades propostas no protocolo e ficaram entusiasmados com a  

ideia de usar os materiais com os seus alunos.  

No nosso website e página do facebook pode encontrar mais informações e 

fotografias dos workshops. 

Resolver casos criminais na escola com 

o EURO4SCIENCE 

Nas próximas semanas, professores de diferentes disciplinas em escolas de 

Portugal, Bulgária e Reino Unido irão testar a Mala Forense com os seus 

alunos. Serão aulas excitantes, onde os alunos vão poder experimentar 

atividades como a Análise do Tipo de Sangue, Escrita Invisível, entre outras, 

enquanto aprendem conteúdos específicos do seu programa escolar.  

Em Dezembro de 2015 iremos organizar a conferência internacional 

CSI@School no Reino Unido, acolhida pela entidade parceira Skipton Girls’ 

High School. Nesse evento, e na reunião de parceria que se realizará na 

mesma altura, serão discutidos os resultados dos testes da  Mala Forense 

nos três países.  

Semanas CSI 2016 

Já estamos a preparar as 

“Semanas CSI” que terão lugar na 

primavera de 2016 em Portugal, 

na Bulgária e no Reino Unido.   

Serão dias emocionantes para as 

escolas, com um programa 

completo de atividades, debates, 

desafios interativos, exposições, 

apresentação de casos criminais, 

feiras de ciência, visitas de 

estudantes de outros países e 

partilha de experiências.  

Para saber mais sobre estes 

eventos ou outras atividades 

EURO4SCIENCE contacte-nos 

através de: 

www.euro4science.eu  

www.facebook.com/euro4science  

Coordenador: lsouto@ua.pt  
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