
Designação
ITG-2350/21 - STE(A)M - Science, Technology, Engineering and Mathematics with ‘A’ 
standing for arts/all

Razões 
Justificativas

A capacitação de docentes ao nível das Ciências, Tecnologia, Engenharia e da Matemática é 
uma preocupação a nível nacional e internacional. Dar resposta ao que a sociedade atual e, 
em particular, o mundo do trabalho solicita deverá ser uma premissa das escolas.

A nível nacional, a política educativa, sob a forma de Autonomia e Flexibilidade Curricular 
(Decreto-Lei n.º 55/2018), estabelece como prioridades: a valorização das ciências, das 
tecnologias de informação e comunicação, do trabalho prático e experimental, bem como a 
integração das componentes de natureza regional e da comunidade local; o desenvolvimento 
de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de 
informação com vista à resolução de problemas; a promoção de experiências de comunicação; 
a criação de contextos de partilha e de colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da
atualidade; a implementação do trabalho de projeto como dinâmica centrada no papel dos 
alunos, entre outras. É neste sentido que surge a abordagem STEAM, uma metodologia 
pedagógica para as aprendizagens e métodos de ensino inovadores de forma a dar resposta 
ao anteriormente preconizado.

Neste contexto, a oficina de formação pretende envolver os professores na implementação 
desta abordagem através da aplicação de metodologias ativas de aprendizagem, da 
organização e planificação do ensino em contextos diversificados e da estruturação de projetos 
que integrem os domínios STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática com o ‘A’ 
para todas as outras áreas do saber), potenciando a integração de conhecimentos, 
capacidades e atitudes comuns das várias áreas do saber…

Objetivos Objetivos Gerais:
- Refletir de forma crítica sobre o Currículo para o Século XXI, o Perfil dos Alunos, as 
Aprendizagens Essenciais e as Metodologias ativas e práticas experimentais indutoras de 
sucesso educativo da abordagem STEAM.
- Explorar estratégias promotoras de uma metodologia STEAM;
- Implementar atividades STEAM em contexto real.

Objetivos Específicos:
- Apresentar quadros teóricos e conceptuais ao nível de uma metodologia STEAM;
- Explorar diferentes estratégias STEAM;
- Discutir diferentes estratégias STEAM;
- Conceber e produzir materiais potenciadores de uma abordagem STEAM;
- Planear uma sessão/aula/atividade promotora de atividades STEAM;
- Dinamizar uma sessão/aula/atividade segundo uma metodologia STEAM promotora de, por 
exemplo, Pensamento Crítico, Resolução de Problemas…;
- Avaliar as estratégias e atividades dinamizadas na aula/sessão/atividade.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Conteúdos

De modo a garantir um ensino STEAM que foque a ação no aluno, é fundamental que se 
enfatize um conjunto de ações que visem a mudança de práticas e que responda sempre a 
questões de aprendizagem prementes para a sociedade em geral e para o indivíduo em 
particular. Assim, podem considerar-se elementos ou conteúdos essenciais para uma ação 
consentânea com o referido os seguintes:

- Conteúdos de cada área do saber, associados a situações e problemas presentes no 
quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio sociocultural e geográfico em que se insere, 
recorrendo a materiais e recursos 
  diversificados;
- A organização do ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de 
trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades 
de observação, questionamento e 
  integração de saberes;
- Atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de saberes, a 
tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra ou 
extraescolares;
- Utilização crítica de fontes de informação diversas e das tecnologias da informação e 
comunicação;
- Promoção de atividades que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, 
resolver problemas e tomar decisões, de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora 
dela;
- Criação de espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e responsavelmente;
- Valorização, na avaliação das aprendizagens do aluno, do trabalho de livre iniciativa, 
incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na comunidade;
- A tecnologia como complemento integrador do ensino das Ciências, Engenharias e 
Matemáticas e de aplicação do conhecimento, de forma criativa e inovadora.

Área de 
Formação

Prática/Investigação pedagógico-didatica nos diferentes domínios da docência

Modalidade de 
Formação

Oficina de Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de setembro, para 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 26 horas

Horas 
presenciais/síncronas

13 horas

Horas não 
presenciais/assíncronas

13 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 
200;210;220;230;240;250;260;290.02;290.03;300;310;320;330;340;350;400;420;430;500;510;5
20;530;540;550;560;600;610;620;700.EE;920.EE;930.EE;360;

Local de 
Realização

Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro

Edifício/Sala Sala Espaço EDU - Ambientes Inovadores de Aprendizagem

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Critérios de 
Avaliação

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
 valores (Excelente - de 9 a 10 valores; Muito Bom - de 8 a 8,9 valores; Bom - de 6,5 a 7,9 
valores; Regular - de 5 a 6,4 valores; Insuficiente - de 1 a 4,9 valores), segundo o modelo da 
Escala de Avaliação/Classificação de referência definida para a formação contínua dos 
docentes, através da Carta Circular CCPFC - 3/2007, de Setembro de 2007, com base na 
participação nas atividades propostas, contributos para o debate e desenvolvimento da ação e 
partilha de práticas e materiais (grelhas de registo e de observação), nas sessões presenciais, 
e  na qualidade do projeto e dos planos de intervenção, em função do contexto e destinatários, 
materiais de apoio, atividades realizadas e respetiva avaliação (plano de sessão/aula/atividade 
e apresentação final), realizados em trabalho autónomo.

Qualidade da participação nas atividades propostas...................... 20%  
Relação Interpessoal..................................................................................... 10%
Inovação/Criatividade................................................................................... 20%  
Rigor Científico................................................................................................ 30%  
Relevância Pedagógica do material produzido ................................. 20% 

Fábia da Ressurreição de França Gomes

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 24-01-2021

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 26-01-2021

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 29-01-2021

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 01-02-2021

Formador(a)

Calendarização
Presenciais Data Hora Início Hora Fim

12-02-2021 14:00 18:00

19-02-2021 14:00 18:00

09-04-2021 14:00 19:00

Dados solicitados na inscrição
Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Indique o(s) ano(s) de escolaridade que leciona.

Indique a(s) disciplina(s) que leciona no presente ano letivo.

Autorizo a Direção Regional de Educação a utilizar o meu endereço eletrónico para divulgação 
de futuras ações de formação.

Plataforma Interagir
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