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REGÉo AUToNoMA DA MADEIRA
Govemo Regional

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAçÃO
DIRËçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

Ex.mo/a Senhor/a Presidente do Conselho Executivo,

O Governo Regional da Madeira elegeu a aposta na qualificação da sua populaçfo

escolar como base de sustentação de uma sociedade desejavelmente mais coesr,

desenvolvida e justa.

As qualificações dos alunos exigem das escolas respostas que se tornem capazes ce

preparar os alunos para os desafios que vão enfrentar ao longo do percurso escolar e de vida.

O ensino de aprendizagens inovadoras é imprescindível para que as crianças e jovens
que se encontram em processo de educação e formação se consciencializem e conheçam as

diferentes abordagens e potencialidades que a tecnologia vem proporcionado na vica
económica, social e cultural, no momento atual, constituindo-se, também, pelos

conhecimentos e competências que mobilizam, requisitos inestimáveis que os qualificam e
que lhes permitem, ao longo da vida, enfrentar melhor esses desafios .

Por forma a potenciar estas aprendizagens ativas e desafiantes, a Secretaria Regionrl

de Educação concebeu um Plano de Ação Estratégica para a lnovação Educacional nas escolas

da RAM, que está em fase de implementação.

Este Plano de Ação Estratégica integra, para além de outros caminhos de inovaçêo

(Salas de Ambientes lnovadores de Aprendizagem, Formação de professores, equipamentos e

recursos para as Ciências Experimentais, etc.), a Programação e a Robótica educacional.

A Robótica educacional contribui para o desenvolvimento de habilidades ce
comunicação, relacionadas com a oralidade, a capacidade de ouvir, de argumentar e ce
negociar. Permite, também, a exploração de conceitos multidisciplinares integrantes de áreas

como a Matemática, a Eletrónica, a Física, Ciências e até a Arte.
Prossegue-se, também, com estas aprendizagens inovadoras, a formação de um

aluno/cidadão reflexivo, social e politicamente participativo, comprometido com a construção

do seu próprio saber, que, através da prática, da experiência e da resolução de múltiplos

desafios e de problemas reais, desenvolve uma aprendizagem muito mais enriquecidr,

personalizada e criativa, que lhe conferem competências para o exercício de uma cidadan a

comunicativa, cosmopolita, crítica e solidária.
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Assunto: Plano de Ação Estratégia para a

lntervenção Educacional nas escolas da RAM -
Cerimónia de entrega de Kit's de Robótica e

Programação às escolas de 2.s e 3.s ciclos
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Com o intuito da promoção da Robótica e do pensamento computacional nas

aprendizagens dos alunos, a Secretaria Regional de Educação, com a presença do Senhor

Secretário Regional, irá entregar a cada escola pública dos 2.s e 3.e ciclos 1 kit de Robótica e

Programação.

Assim, convida-se Vossa Excelência a estar presente nesta Cerimónia que se irá realizar

na Escola Básica dos 2.s e 3.e ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, no dia 20 de março, às l-5:30

horas.

Agradecemos a confirmação da sua presença em resposta ao presente email.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

w

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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