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Workshops Concluídos 
Entre janeiro de 2019 e maio de 2019, foram 

realizados 3 workshops internacionais para 

professores na Polónia, Bulgária e Reino 

Unido. Envolvendo uma grande variedade de 

atividades laboratoriais, os workshops 

foram realizados na Szkola Podstawowa nr. 

375; Szkola Podstawowa Nr. 236 na Polónia; 

em duas escolas em Sofia e Burgas e na 

Skipton Girls 'High School com professores 

vindos de todo o Reino Unido. 

As Conferências Internacionais de Educação 

e Formação em Ciências Forenses foram um 

sucesso! Os eventos contaram com uma 

diversidade de palestrantes e stakeholders 

da área das ciências forenses! As discussões 

concentraram-se em diferentes abordagens 

para o ensino e formação de ciências 

forenses, incluindo métodos inovadores de 

ensino e formação e propostas alternativas 

de currículo, tendo em vista os desafios 

emergentes que a segurança internacional e 

os constantes avanços científicos 

enfrentam. 

Intercâmbio de Alunos 

O Euro4Science 2.0 chega ao fim com a 

conferência final que decorreu na 

Universidade de Aveiro, no dia 8 de junho! 

O projeto foi um processo frutífero, de 

aprendizagem e cooperação entre todos os 

parceiros, escolas, estudantes e 

professores envolvidos. Visite o nosso 

website ou contacte-nos se estiver 

interessado em saber mais sobre a toolbox, 

os vídeos e a network europeia. 

Conferência Final E4S 

2.0 

O intercâmbio de estudantes Euro4Science 

2.0 foi um sucesso!  

Os estudantes de Portugal tiveram a 

oportunidade de ir ao Reino Unido, bem como 

os estudantes turcos que viajaram até 

Portugal e experimentaram em conjunto com 

os alunos anfitriões muitas das atividades 

da toolbox do Euro4Science 2.0 
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