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

de Ensino;

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia convida V,Q Ex.a, bem como

a equipa de coordenação que desenvolve o "Programa Microsoft Showcase School" na vossa

escola a estarem presentes numa sessão no dia 26de novembro, às9:30 horas, no auditório

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

Mais se informa que a sessão contará com a presença do Sr. e Secretário Regional de

Educação Ciência a Tecnologia e terá a intervenção da Dr.e Sandra Martinho, Diretora da

Educação e Filantropia da Microsoft Portugal.

De modo a potenciar aprendizagens ativas e desafiantes, a Secretaria Regional de

Educação, Ciência e Tecnologia concebeu um Plano de Ação Estratégica para a lnovação

Educacional nas escolas da RAM, que está a ser progressivamente implementado desde

2018. Este Plano de Ação Estratégica integra, entre outros, o Projeto dos Manuais Digitais

para todos os alunos, a partir do 5.s ano, das escolas públicas da Região, a criação de salas

de Ambientes lnovadores de Aprendizagem, a criação da disciplina de Ciências da

Computação, a formação de professores, a disponibilização a todas as escolas dos ensinos

básico e secundário de equipamentos e recursos para as Ciências Experimentais, Ciências da

s. R.
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EBlCPE e c/Creche Ladeira e Lamaceiros
EBlPE c/Creche São Vicente
EBlCPE Lourencinha
EBlPE c/Creche Nazaré

EBlPE c/Creche Figueirinhas
EB1PE c/Creche São Filipe
EB1PE c/Creche Santana

Colégio da Rochinha

EBI"PE c/Creche Caniçal
EBI-PE c/Creche Eng.e 1u1t Santos Costa
EBLPE c/Creche Ribeira Brava

EB23 do Estreito de C. Lobos

EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro
Escola da APEL

EBS da Ponta do Sol

EBS/PE e Creche do Porto Moniz
EBS de Santa Cruz
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Computação, Programação e Robótica Educacional e a participação em projetos inovadores,

de que é exemplo o Projeto "Madeira - Região lncubadora Microsoft Showcase School",

Trata-se de uma comunidade exclusiva, espalhada por todo o mundo, reconhecida e

elogiada pela sua transformação educacional, que inclui a visão de inovação no ensino, na

aprendizagem e na avaliação, com o foco nas competências do século XXl, tais como o

pensamento computacional e crítico, a criatividade e colaboração, a promoção de uma

mentalidade de crescimento entre professores e alunos, entre outros.

A Região Autónoma da Madeira tornou-se a primeira região do mundo a integrar este

Programa, que possibilita um novo olhar sobre a escola, fortemente alicerçada nas

tecnologias e privilegiando as metodologias ativas de aprendizagem, em estreita

colaboração com a Microsoft, para liderar a inovação na transformação da educação.

A 1.e fase de implementação do Projeto "Madeira -Região lncubadora Microsoft

Showcase School" teve início no ano letivo transato, com a participação de i.8 escolas. É

chegado o momento de refletir sobre a experiência adquirida nesta 1.e fase.

Atendendo a que a RAM tem, efetivamente, vindo, nos últimos anos a apostar ao

nível das competências digitais e da integração do digital ao nível educativo, entendemos
que esta participação se constituirá, certamente, numa clara mais valia no sentido de dar,

cada vez mais, coerência e consistência a esta opção estratégica em termos de politicas

educativas e perceber como e em que áreas/competências digitais podem os docentes

melhorar.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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