
ACERCA DO PROJETO
3DP Teacher é um projeto criado com o objetivo de melhorar as
competências digitais dos professores em relação à
implementação da impressão em 3D na educação através do
desenvolvimento de dois produtos intelectuais: 

   Guia do Professor 3D          Ambiente Inovador para Professores (ITE)
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Durante estes dois anos de trabalho, o grupo do projeto
3DP Teacher conseguiu gerar estes produtos através da
elaboração de planos de aulas com 3D, o desenvolvimento
de um curso de modelação 3D para professores, uma
coleção de modelos 3D concebidos por professores do
ensino secundário, bem como a criação de uma base de
dados de professores, escolas e empresas interessadas na
implementação da impressão 3D na educação.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Isto foi possível graças ao  evento de
formação a curto prazo (LTTA), realizado em
Junho de 2021. Apesar de terem de ser
realizados online devido à crise da COVID-19,
30 professores e membros das 8 organizações
parceiras puderam desenvolver e aprofundar
a sua formação em impressão 3D ao longo de
5 dias. 
Este evento foi uma grande oportunidade
para formar na utilizaçâo de conhecimentos
da impressão e modelação em 3D, para
reforçar a cooperação e a troca de ideias e
para avaliar o conteúdo e a qualidade dos
Produtos Intelectuais.



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, que
reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser
feito das informações nela contidas.

ÚLTIMOS PASSOS
Durante os últimos meses, os parceiros do projeto 3DP Teacher levaram a cabo várias
atividades de preparação para o fim do projeto, que termina este mês. Estas atividades
centraram-se principalmente na implementação de melhorias e correções finais do
Ambiente Inovador de Professores (ITE).

Neste último mês do projeto, Eventos
Multiplicadores serão realizados na
Grécia, Polónia, Itália, Portugal, Espanha,
Turquia e Roménia. Estes seminários
serão uma excelente ocasião para
apresentar os produtos intelectuais do
projeto a um total de 270 professores e
estudantes, e sobretudo, para aplicar
toda a teoria aprendida de uma forma
prática.

Além disso, os parceiros estão a trabalhar na
criação de conteúdos para a divulgação do
projeto, produzindo artigos todos os meses e
mantendo o perfil ativo nas Redes Sociais.

Em breve, os parceiros realizarão a sua
terceira reunião transnacional em
Portugal, onde irão reunir as atividades e
resultados do projeto, avaliar a qualidade
e impacto dos produtos intelectuais e
planear as atividades de
acompanhamento a nível nacional e local.
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EVENTOS MULTIPLICADORES
Com vista à apresentação e divulgação dos produtos inteletuais do 3DP Teacher aos grupos-
alvo e ao público em geral, cada parceiro organizou um Evento Multiplicador.

Os eventos tiveram lugar na Grécia, Itália, Polónia, Portugal, Roménia e Espanha. Tiveram
muito sucesso e conseguiram alcançar mais de 150 
pessoas do público alvo, de professores a formadores
 e a estudantes e têm sido muito bem recebidos.

Os encontros tiveram lugar de forma presencial  em 
alguns países, mas em outros foram conduzidos online.

PARCEIROS

1.-AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURE E RIBEIRA DO NEIVA.
PORTUGAL
2.-CENTRO DE EDUCAÇÃO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO.
POLÓNIA
3.-INSTALOFI LEVANTE S.L.- FYG CONSULTORES. ESPANHA
4.-LABC. ITÁLIA
5.-LUDOR ENGINEERING. ROMÉNIA
6.-ESCOLA PODSTAWOWA IN NOWA WIEŚ. POLÓNIA
7.-MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL DIREÇÃO-GERAL DOS
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E ORIENTAÇÃO.. TURQUIA
8.-UNIVERSIDADE DE TESSÁLIA. GRÉCIA

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/
https://www.facebook.com/3dpTeacher/

