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A sociedade vem enfrentando enormes 
desafios nesse início do terceiro milênio, por 
exemplo, promover a melhoria da qualidade 
de vida, sustentabilidade e manutenção da 
competitividade numa economia globalizada.  
 
Nesta perspectiva, o projeto kidsINNscience 
tem por objetivo:   
 

• contribuir para a formação de cidadãos 
capazes de refletir criticamente acerca 
do papel da ciência frente à estes 
desafios.  

 

• permitir que educadores dos países 
participantes aprendam uns com os 
outros e desenvolvam inovações 
educacionais viáveis e adequadas às 
condições específicas de cada país.  

 
 

kidsINNscience 

Diversidade cultural,  questões de gênero 
e  atividades de ensino por investigação são 
trabalhadas em todas as fases do projeto, que 
promove ações de formação continuada de 
professores da educação básica e estimula sua 
participação ativa na adaptação e 
implementação de inovações educacionais 
que discutem e avaliam:  
 

• estratégias que motivam professores e 
alunos para o ensino e a aprendizagem 
em C & T ; 

 

• semelhanças e diferenças existentes nas 
experiências de implementação das 
inovações nos países participantes; 

 

• fatores para o sucesso de estratégias e 
inovações educacionais no  contexto de 
cada país. 

 

Inovação no Ensino de Ciências – Promovendo a vocação científica de 

jovens é um projeto que identifica e promove abordagens inovadoras para 
o ensino e a aprendizagem das ciências, por meio da adaptação de 
inovações educacionais desenvolvidas em dez países (Alemanha, Áustria, 
Brasil, Eslovênia, Espanha, Holanda, Inglaterra, Itália, México, e Suíça) e da 
avaliação de experiências de sua implementação em escolas primárias e 
secundárias. 

Que tal... 

saber mais sobre o projeto? 

acompanhar a implementação das    
inovações nas escolas? 

participar das ações de formação 
continuada? 

Entre em contato! 

kidsinnsciencebrasil@gmail.com 

 


