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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, através da Direção

Regional de Educação, promove, no âmbito da disciplina de Ciências da Computação,

no dia 1L de fevereiro de 2022, às th30, no auditório da Escola Básica dos 2.e e 3.e

Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, uma reunião/sessão de partilha de ideias sobre o

desenvolvimento do "Minecraft Education" em contexto educativo, com o presidente

do Visionarium, parceiro da Microsoft Portugal.

Neste contexto e com o objetivo de serem desenvolvidas atividades e

conteúdos da ferramenta "Minecraft Education" da Microsoft, convida-se o/a(s)

docente(s) da vossa escola, responsável pela disciplina das Ciências da Computação, a

estar presente nessa sessão, solicitando os bons ofícios de V.e Ex.3 no sentido de

facilitar a sua participação.

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 Região Autónoma da Madeira (RAM), que está a

ser progressivamente implementado desde 2018. Este Plano de Ação Estratégica

integra, entre outros, o Projeto dos Manuais Digitais, a criação de salas de Ambientes

lnovadores de Aprendizagem, a criação da disciplina de Ciências da Computação, a
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formação de professores, a disponibilização a todas as escolas dos ensinos básico e

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

Computação, Programação e Robótica Educacional.

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, esta

participação é, certamente, uma clara mais-valia no sentido de dar, cada vez mais,

coerência e consistência a esta opção estratégica em termos de políticas 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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