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Learning Materials and Support Tools to Foster Engagement 

of Students in Science Subjects and Aeronautics-Related 

Careers 
 

É a sua vez de desafiar os seus alunos para as maravilhas das STEM e da aeronáutica!  

Para mais informações sobre o Learn&Fly visite o website ou contacte a Maria Macedo – 

maria.macedo@inova.business 

Já conhece o projeto Learn&Fly? 

O Learn&Fly é uma parceria estratégica para educação escolar que aborda lacunas em competências 

básicas nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), usando métodos de ensino 

inovadores e envolventes relacionadas com a Aeronáutica.  

Durante 2 anos, parceiros de Portugal, Polónia e Espanha desenvolveram materiais educativos para serem 

usados por professores e alunos em diferentes disciplinas. Em breve, poderá encontrar todos os materiais, 

ferramentas e documentos disponíveis no website do projeto! 

O STEM Kit consiste num 

conjunto de módulos que podem 

ser usados como uma única 

ferramenta para apoiar o ensino 

nas áreas STEM, mas também 

pode ser usado em conjunto com 

as competições, que, por sua vez, 

podem ser realizadas com 

pequenos grupos de estudantes, 

em várias escolas ou até mesmo 

entre diferentes escolas de 

diferentes países. 
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O Kit de Carreira consiste numa 

ferramenta para ser usada pelos 

professores, pais e profissionais 

ligados a centros de 

aconselhamento de carreira ou de 

emprego e até mesmo por 

empregadores (empresas de 

aeronáutica) que desejem exibir 

as suas ofertas de emprego.  

 

O desafio do Learn&Fly é a 

atividade central do projeto. 

Neste desafio os estudantes 

devem construir um avião com 

materiais simples. Esta 

competição é dividida em duas 

fases: uma competição nacional 

em cada um dos países parceiros; 

posteriormente os vencedores 

irão participar numa competição 

internacional.  
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