
s. R.

| | Rua D. João, n.e 57, Quinta Olinda .9054-510 Funchal

| | www.madeira.gov.pt/dre o dre@edu.madeira.gov.pt

w
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIR,A

GOVERNO REGIONAL
SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAçÃO, CIÊNCA E TECNOLOGTA

D|REçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

Exmo/a. Senhor/a Presidente do Conselho Executivo /Diretor/a do Estabelecimento de Ensino;

A Direção Regional de Educação promove, de 08 de janeiro a 09 de abril de 2022, o Curso

Ensino da Astronomio com bose em lnovações Científicos.

Esta formação decorre de uma parceria com o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto e

o Planetário do Porto - Centro Ciência Viva, no âmbito de um projeto internacional de utilização de

dados da missão científica Sloon Digitol Sky Survey (SDSS) e prevê que, cada uma das escolas com

docentes em formação, receba graciosamente uma placa metálica utilizada para a observação de astros

com os telescópios do SDSS. O curso de formação aborda resultados e processos científicos atuais e

capacitará professores dos Grupos de Recrutamenlo 420,500,510,520 e 530, do 3.s Ciclo e do Ensino

Secundário, para a manipulação e exploração destas placas metálicas facilitando, desta forma, às escolas

envolvidas, o conhecimento necessário ao desenvolvimento de projetos e dinâmicas que conduzam a

aprendizagens significativas e diversificadas em ciências e tecnologias e, mais concretamente, em

astronomia.

Nesta medida, convida-se a participar cada uma das Escolas, com 3.e Ciclo do Ensino Básico,

Ensino Secundário ou Ensino Profissional, e solicita-se a indicação de um docente ligado às áreas

científicas e tecnológicas, eventualmente comprometido com projetos de vária natureza,

nomeadamente de autonomia e flexibilidade curricular, ou outros, versando Ciências, Tecnologias,

Engenharias, Matemática. Espera-se que este docente venha a contribuir para divulgar e operacion alizar
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Assunto: Oferta de equipamento e

participação no Curso de Formação Ensino

da Astronomia com base em lnovações

Científicas
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a manipulação das placas, bem como o acesso direto aos dados do telescópio e aos astrónomos que

trabalham esses dados, quer junto de outros colegas interessados, quer junto dos alunos, tanto em

contexto curricular como de enriquecimento curricular.

Assim, solicita-se a V. Exa que providencie no sentido de o docente indicado proceder à sua

inscrição na Plataforma lnteragir, até à data-limite de 31 de dezembro de 202L, através do link

h bit 3dHT2vL. Neste mesmo local poderá ser consultado o Programa detalhado do Curso

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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(Marco Paulo Ramos Gomes)

DFC/CCIMJM

| | Rua D. João, n.o 57, Quinta Olinda .9054-510 Funchal

| | www.madeira.gov.pt/dre . dre@edu.madeira.gou.pt

| | Tel.: (+351) 291 705 860

| | NIPC:67IOOO497
21mp.03.07

m>


