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Ex.mo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo /Direlor/a do Estabelecimento
de Ensino,

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional
de Educação em parceria com a Microsoft Portugal e aVisionarium irá desenvolver,
durante o mês de maio, atividades enquadradas nas disciplinas de TIC e Ciências da

computação com recurso à ferramenta "Minecraft Education" da Microsoft, destinados a

todos os alunos do 1.e e 2.e ciclos.

Para o desenvolvimento destas atividades, foi criado pela Microsoft Portugal em
colaboração com a Visionarium um mundo Minecraft, exclusivo para a Região Autónoma
da Madeira enquadrado no tema da Festa da Flor, bem como uma série de propostas de
atividades e conteúdos, para serem dinamizadas durante o mês de maio.

Foi também considerado formação, para os docentes da região, de forma a

maximizar a familiarização tanto da ferramenta "Minecraft Education", bem como do
mundo que foi desenvolvido. Neste contexto convida-se o/a(s) docente(s) da vossa

escola, responsável pela disciplina das Ciências da Computação e disciplina de TIC a estar
presente na formação, solicitando os bons ofícios de V.3 Ex.a no sentido de facilitar a sua
participação, que irá decorrer em duas sessões, uma online e outra presencial, de acordo
com o seguinte calendário.

Agradecemos a inscrição, até ao próximo dia 26 de abril de 2022.

Sessão Online (escolher uma das opções):

- Quinta-feira,28 de abril, 9:30 - L1:30

- Sexta-feira, 29 de abril, 9:30 - L1:30

URL de inscrição:
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Delegações Escolares X
Educação/ensino: oficial X particular X
Estabelecimentos de infância e creches

L.e ciclo X 2.e e 3.e ciclos

Escolas básicas integradas

Ensino secundário

Ensino profissional

Ofício Circular n.e 5.0.0-062 12022

Data:221O412O22

Assunto: Formação - Minecraft Education
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Sessão Presencial (escolher uma opção - limitada a grupos de 25), a decorrer no
espaço Edu, na Escola Básica dos 2e e 3e Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro

- Quarta - feira, 4 de maio, 9:30 - t2:30

URL de inscrição: https://forms.ele/oAALFFCHVzYvTfiKT

- Quarta - feira, 4 de maio, 1-4:00 - 17:OO

U RL de inscrição: https://forms.ele/4Ud9RKW3 199datti6

- Quinta - feira, 5 de maio, 9:30 - 12:30

URL de inscriçã o : httos://forms.sle/RPG oToHaQmQXVTTq6

- Quinta - feira, 5 de maio, L4:00 - L7:00

U RL de i nscrição : https://forms.sle/8JGtBCegm 13pq Eb DA

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 im plementado desde 201,8.

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 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

/\l ,:4.{zp

(Marco Paulo Ramos Gomes)

| | Rua D. João, n.e 57, Quinta Olinda . 9054-510 Funchal | | Tel.: (+35L) 29t7OS 860
21mp.03.07

ED | | www.madeira.gov.pt/dre . dre@edu.madeira.gov.pt | | NIPC: 67IOOO 497


