
Noite de Fados
solidária com o
pequeno Tomás
O bar do Centro Cívico 
de Palmeira recebe, este
sábado, a partir das 21.45
horas, mais uma Noite 
de Fados solidária. 
Organizada pela Junta 
de Freguesia de Palmeira, com
o apoio da ACOFA - Associação
Cultural - esta iniciativa reverte
a favor do pequeno Tomás. 
A festa conta com a presença
das fadistas Luísa Faria, Juliana
Duarte, Carla Cortez e Juliana
Dias, que vão ser
acompanhadas à guitarra 
por Manuel Lima, António
Rodrigues e Henrique Lima.
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BRAGA

> Alemanha, Bélgica, Finlândia, França, Grécia, Inglaterra, Malta, Roménia e Portugal estão no estudo.

PALMEIRAENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO

> redacção

Promover a criatividade através
da Ciência e da Matemática em
idade pré-escolar e no primei-
ro ciclo é o enquadramento do
‘Creative Little Scientists’
(CLS), projecto europeu coorde-
nado em Portugal pela Universi-
dade do Minho (UMinho). O es-
tudo envolve a Escola de Ciên-
cias (ECUM) e o Instituto de
Educação da academia minhota,
para além de mais dez universi-
dades europeias, e é apoiado fi-
nanceiramente pela Comissão
Europeia no âmbito do Sétimo
Programa-Quadro.

A sua área de intervenção é
o estudo e a coordenação de
acções de avaliação do estado do
ensino da Matemática e das
Ciências no ensino pré-escolar e
no 1.º ciclo, apontando para a
proposta de novas direcções que
englobam o desenvolvimento de
competências criativas nestes
níveis etários. 

O objecto de estudo incide
nos nove países da amostra:
Alemanha, Bélgica, Finlândia,
França, Grécia, Inglaterra, Mal-
ta, Roménia e Portugal.

Segundo Manuel Filipe Costa,
coordenador nacional da inicia-
tiva e professor do Departamen-
to de Física da ECUM, “a Ciên-
cia e a Matemática, assim como
a criatividade e a inovação são
áreas reconhecidas como de im-
portância fundamental para o
desenvolvimento na Europa”,
pelo que o seu fortalecimento é
uma prioridade vital. 

O projecto Europeu FP7 CLS
constitui um contributo opor-
tuno para uma melhor com-
preensão do potencial disponível
ao nível do ensino da ciência e

da Matemática, compartilhável
de forma criativa, na educação
pré-escolar e escolar primária
(com crianças até aos oito anos
de idade).

O projecto termina em Março
de 2014 e visa “dotar a Europa
de uma ideia clara quanto às po-
tencialidades e oportunidades de
inserção da Ciência e da Mate-
mática na aprendizagem, com o
desenvolvimento de habilidades
criativas, nos primeiros anos da
formação das nossas crianças”.

Por outro lado, “pretende ainda
transformar o conhecimento ge-
rado em directrizes políticas,
orientações curriculares, manu-
ais e outros instrumentos para a
formação de professores nestas
perspectivas e nos vários con-
textos europeus”.

Instrumentos difundidos
Os trabalhos do CLS farão

avaliação de resultados e pro-
porão um conjunto de princípios
e orientações concretas para a
formação de professores, para
além de programas de desenvol-
vimento, baseados no aprofun-
damento da introdução do estu-
do da Ciência e da Matemática
na aprendizagem nos primeiros
anos de educação escolar. 

Este conjunto de instrumentos
será amplamente difundido e di-
vulgado, com vista a influenciar
desde as decisões políticas e tu-
telares, até aos profissionais da
educação na aplicação direta dos
princípios do ensino. 

Para atingir os objectivos, o
consórcio de investigação pro-
jectou a realização de observa-
ções, a recolha de elementos de
pesquisa comparativa e o desen-
volvimento de estudos de cam-
po, entre outras iniciativas.

UMinho está
em projecto
europeu
A Universidade do Minho está envolvida no
projecto europeu ‘Creative Little Scientists’.
Estudo visa a inserção criativa das Ciências
e da Matemática. DR

Cartaz do projecto europeu que conta com a parceria da UMinho
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