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REPORT: Efforts to Increase Students’ Interest in Pursuing Science, Technology, Engineering and Mathematics Studies and Careers

Breve Apresentação
Em 2011 os Ministros da Educação europeus estabeleceram o objetivo de aumentar o número de matrículas nos
domínios de estudos cientíﬁcos e técnicos, por forma a contribuir para a Agenda de Lisboa de promoção de uma
economia dinâmica e inovadora, baseada no conhecimento. Desde então, a Comissão Europeia criou o Cluster da
Matemática, Ciências e Tecnologia (MST) para facilitar a aprendizagem entre pares e o desenvolvimento nesta área
e vários estudos/relatórios, a nível europeu (incluindo dois muito recentes estudos sobre o ensino das Ciências1 e
da Matemática2 e um estudo Eurydice, mais antigo, sobre o ensino das Ciências3, o relatório do King’s College4
para a Fundação Nufﬁeld e o relatório Rocard5), centraram a atenção sobre como melhorar alguns ou vários aspetos
da educação na Europa, no domínio das Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM).
No quadro do projeto Spice6, do qual é coordenadora, e sob solicitação do seu Steering Committee, a European
Schoolnet (EUN) levou a cabo uma análise comparativa das principais iniciativas, ações políticas e reformas CTEM
recentes, em 21 países membros da EUN7, com base em informação voluntária, obtida em resposta a dois
questionários disponibilizados em 2010 e 2011. Os membros da EUN e o painel de peritos do projeto Spice que
responderam aos questionários utilizados para a recolha de informação para este relatório, consubstanciam um
grupo misto de peritos, investigadores, responsáveis pela deﬁnição de políticas e professores dotados de experiência
e conhecimento relevantes das medidas e questões CTEM, a nível nacional. As respostas aos questionários
centraram-se nas medidas postas em prática para responder aos desaﬁos com que se deparam os sistemas
educativos: modernização dos métodos pedagógicos; reforço do perﬁl proﬁssional dos professores; assegurar
a transição do nível secundário para o terciário; promoção das parcerias entre escolas, universidades e indústria e
reforço da participação feminina em estudos e carreiras CTEM.
Este relatório demonstra que o desenvolvimento de curricula CTEM atraentes e eﬁcazes e uma melhor formação e
desenvolvimento proﬁssional de professores são essenciais para tornar os estudos e proﬁssões CTEM uma opção
mais popular entre os jovens aprendentes. Alguns países (Países Baixos, Bélgica (Flandres), Noruega, Irlanda, França,
Israel, Suíça e Itália) implementaram estratégias nacionais enquanto outros estabeleceram centros nacionais,
regionais ou locais, dedicados (Noruega, Finlândia, Bélgica (Flandres), França, Suécia, Países Baixos, Suíça,
Dinamarca, República Checa, Portugal, Espanha, República Eslovaca e Irlanda). Estes centros têm por objetivo
melhorar a qualidade do ensino CTEM e, por vezes e mais particularmente, aumentar a popularidade da ciência e
da tecnologia (o que é também conseguido através de campanhas e de concursos). Esta abordagem holística inclui,
habitualmente, todas as disciplinas CTEM, cobre todo o período de aprendizagem ao longo da vida e envolve
o governo, o setor educativo e a indústria. As parcerias público-privadas são uma característica importante destas
abordagens inclusivas, visando o desenvolvimento de uma cultura cientíﬁca sustentável, fortemente ancorada na
sociedade. Outras abordagens comuns são a criação de redes8 de professores e de formadores de professores,
bem como de outras partes interessadas relevantes, frequentemente de nível regional, e a implementação de
reformas curriculares e de iniciativas que favoreçam a aprendizagem indutiva (por exemplo, transdisciplinar,
temática ou trabalho de projeto). Em alguns países, dotações de tempo e ﬁnanciamento adicionais bem como
grupos de alunos mais pequenos permitem a realização de mais atividades práticas dos domínios CTEM, em
laboratório e no exterior.
A maioria dos países investiu na formação de professores na utilização de métodos inovadores, recursos e
ferramentas digitais no ensino das CTEM, muitas vezes recorrendo ao eLearning, envolvendo, quer todos os
professores CTEM, quer apenas os professores de matemática (em consequência dos maus resultados dos alunos
nesta disciplina, no PISA) ou de ciências. Podem também ser observados, em alguns países, programas, em grande
escala, de formação de professores, devotados, em particular, ao ensino das ciências experimentais. Alguns países
distribuíram computadores portáteis aos professores, como forma de reforçarem a sua conﬁança na utilização de
ferramentas TIC na sua prática de ensino. A transição da vida escolar para a vida laboral é um aspeto importante
de várias das iniciativas referidas nas respostas aos inquéritos. Uma abordagem consiste em convidar proﬁssionais
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CTEM ou alunos universitários para visitarem as escolas e fomentarem o interesse dos jovens aprendentes, enquanto
outra consiste em possibilitar que alunos e professores visitem locais de trabalho CTEM. No que respeita às questões
relacionadas com a igualdade de género, existem, em alguns casos, planos de ação de políticas nacionais destinados
a garantir igualdade de oportunidades para rapazes e raparigas, em todo o sistema educativo, enquanto outras
ações incluem oﬁcinas ou escolas de verão para alunas dos níveis básico e secundário, uma abordagem de role
model unindo professoras CTEM com alunas e sítios Web de partilha, nos quais proﬁssionais CTEM compartilham
os seus percursos proﬁssionais com as alunas. Alguns países, nas suas iniciativas de orientação para carreiras
proﬁssionais, dirigiram os respetivos esforços de forma especíﬁca a áreas CTEM selecionadas, por forma a dar
resposta a necessidades proﬁssionais locais.
As TIC são valorizadas por todos os países pela sua aptidão para diversiﬁcarem o processo de aprendizagem e
tornarem o estudo de disciplinas CTEM mais atraente. Considera-se que trazem valor acrescentado ao ensino das
disciplinas CTEM uma vez que facilitam a recolha, registo e análise dos dados; permitem aos alunos executarem
experiências seguras e rápidas, não possíveis de outra forma na sala de aula devido à falta de equipamento ou à
perigosidade inerente; permitem a simulação e visualização de estruturas 3D nas ciências e a modelação na
matemática. Embora todos os países declarem que as TIC são utilizadas no ensino das disciplinas CTEM,
a profundidade do nível a que tal se veriﬁca, na prática, varia, devido à ausência de requisitos de avaliação
consagrados, à falta de computadores, à atitude crítica dos professores ou à sua relutância em alterar hábitos
tradicionais.
A maior parte das iniciativas e reformas identiﬁcadas foi implementada há relativamente pouco tempo e, como tal,
não está ainda disponível qualquer avaliação, embora a mesma esteja, por vezes, planeada. Seria muito vantajoso
para os países que ainda não têm planeada a avaliação das várias iniciativas e reformas implementadas, que
também o ﬁzessem, e que aqueles que já a têm tornassem os resultados públicos, assim que estejam disponíveis.
Digno de interesse é o facto de o presente relatório de 2011 vir mostrar que, desde que algumas estratégias e
iniciativas CTEM foram relatadas no anterior relatório de 2010, as mesmas foram ou ampliadas ou substituídas por
novas. Em qualquer dos casos, apesar dos cortes orçamentais governamentais, os Ministérios da Educação, bem
como o setor privado, continuam a investir no reforço da qualidade da educação CTEM, convictos de que, ao fazêlo, injetarão o crescimento e a inovação de que a Europa tanto necessita. Esperamos receber mais informação de
outros países para a integrar, futuramente, numa versão deste relatório, regularmente atualizada. As sinergias
potenciais com o trabalho do Cluster MST da Comissão Europeia serão também consideradas no quadro do
acompanhamento que a European Schoolnet fará dos desenvolvimentos no domínio CTEM.
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Introdução
Desde que a agenda de Lisboa foi lançada pelo Conselho Europeu em 2000 que muita atenção tem sido concentrada
na necessidade de a Europa promover uma economia dinâmica e inovadora, baseada no conhecimento, em que
a produção de um número adequado de especialistas cientíﬁcos assume um papel de relevo. À luz da atual crise
económica, esta aﬁrmação adquire uma relevância renovada. Para atingir este objetivo, necessitamos de aumentar
a participação em estudos e carreiras proﬁssionais nos domínios da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática
(CTEM), e em especial, o número de mulheres neles envolvidas. Para ajudar os Estados membros a atingirem este
objetivo a Comissão Europeia criou, em 2006, um Cluster (grupo de países partilhando um interesse comum neste
tema, enquanto política prioritária nacional) de Matemática, Ciência e Tecnologia (MST), para facilitar a aprendizagem
entre pares e o desenvolvimento nestes domínios. Através de Atividades de Aprendizagem entre Pares (PLA), os
membros voluntários deste Cluster trocam informações sobre diferentes opções de política, ajudando, desta forma,
a promover as reformas nos seus próprios países. Dos 21 países que responderam ao questionário da European
Schoolnet sobre medidas nacionais destinadas a lidar com questões CTEM, fazem também parte do Cluster MST
a Dinamarca, a França, os Países Baixos, a Noruega, Portugal, Suécia e a República Eslovaca. As prioridades deste
Cluster e de todos os países que responderam ao questionário, embora a diferentes níveis, são: modernização dos
métodos pedagógicos; reforço do perﬁl proﬁssional dos professores; assegurar a transição do nível secundário para
o terciário; promoção das parcerias entre escolas, universidades e a indústria; e reforço da participação feminina
em estudos e carreiras CTEM.
Esta breve análise comparativa baseia-se em informações voluntárias, disponibilizadas em resposta a dois
questionários (disponíveis online, no sítio Web do projeto Spice9) sobre medidas nacionais para fomentar o interesse
dos alunos na prossecução de estudos e carreiras CTEM, enviados a todos os membros da European Schoolnet
(EUN) em Outubro de 2009 e Agosto de 2011. O primeiro questionário, distribuído em Outubro de 2009, foi
respondido por 16 países (Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Irlanda, Israel, Itália, Noruega, Países
Baixos, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suécia, Suíça e Turquia). Consistia, fundamentalmente, em
questões abertas e estava organizado em duas secções: parte A, relativa às medidas nacionais; e parte B, referente
às prioridades CTEM a nível Europeu/internacional, e às iniciativas com elas relacionadas, implementadas pelos
países. O questionário que se seguiu, distribuído em Agosto de 2011, foi respondido por 11 países, dos quais 6
(França, Países Baixos, Portugal, República Checa, República Eslovaca e Turquia) disponibilizaram informações
novas e/ou atualizadas em relação às iniciativas e reformas que já tinham sido descritas nos respetivos contributos
para o relatório preliminar de 201010, enquanto 5 novos países (Áustria, Bélgica (Flandres), Lituânia, Roménia e
Eslovénia) disponibilizaram informações pela primeira vez. Este segundo questionário era composto por quatro
secções: parte A: questões prioritárias CTEM a nível nacional; parte B: iniciativas CTEM atuais e futuras; parte C:
papel das TIC no ensino e aprendizagem CTEM; e parte D: parcerias escola-indústria. São incluídas referências
relevantes a relatórios nacionais e internacionais, a avaliações, a documentos políticos de estratégia, a manifestos
e a sítios Web, em Inglês11, quando possível, ou na língua original indicada. Sempre que considerado oportuno,
a análise foi complementada com informações adicionais incluídas nos relatórios12 do cluster MST da Comissão
Europeia. À data da publicação deste relatório, o Eurydice acaba de publicar dois longos estudos sobre o ensino
das Ciências e da Matemática na Europa, os quais, por constrangimentos de tempo, não puderam ser comparados
e cruzados com as informações contidas neste documento. O presente relatório centra-se na descrição de exemplos
de iniciativas que estão a ter lugar em cada país, a partir de uma perspetiva comparativa, embora não estabeleça
uma lista exaustiva das mesmas. Integra as seguintes 7 secções: estratégias nacionais globais CTEM; centros
dedicados para melhoria da qualidade do ensino CTEM; reforma curricular e aprendizagem indutiva; reforço da
formação e desenvolvimento proﬁssional de professores em CTEM; orientar os alunos para carreiras CTEM; fomentar
a participação das mulheres em carreiras CTEM; e papel da tecnologia na agenda CTEM.
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Prioridades CTEM
Quando solicitados a classiﬁcar, por ordem de importância, um conjunto de questões CTEM
(baseadas, em termos gerais, nas preocupações do Cluster MST elencadas acima), a maioria
dos países considerou as questões relacionadas com o ensino de disciplinas CTEM como
prioridade máxima.
A necessidade de melhorar a formação dos professores, bem como de desenvolver e implementar, nesta área, métodos
de ensino baseados em investigação, foi classiﬁcada em cerca de 75% das respostas dos vários países como
merecedora da prioridade máxima. O enfoque na integração eﬁcaz das TIC no ensino e aprendizagem CTEM mereceu
uma classiﬁcação quase tão elevada quanto esta, por parte de um número sensivelmente idêntico de países. Cerca
de 50% das respostas dos países considerou também que o enfoque do ensino nos aspetos socioeconómicos das
ciências deveria ser considerado como merecedor de alguma importância. Esta é uma clara indicação de que os países
que responderam aos questionários estão em linha com a investigação educacional no geral, o que sugere que
a qualidade do ensino tem o impacto mais importante na melhoria do desempenho e motivação dos alunos, em
qualquer disciplina13. A orientação proﬁssional e o equilíbrio entre géneros foram considerados como prioridades de
menor importância, pela maioria dos países. Deverá, no entanto, ser notado que estas questões são abordadas
parcialmente em medidas centradas nos métodos e materiais de ensino e que existe alguma evidência de iniciativas
especíﬁcas dirigidas a estas áreas. Todas estas questões estão claramente interrelacionadas, o que explica que muitas
das iniciativas listadas pelos responsáveis pelas respostas nacionais sejam multifacetadas e, se bem que possam
abordar uma ou duas questões de forma mais explícita, têm igual e necessariamente impacto em todas as outras14.
De acordo com a informação recolhida para esta análise, uma melhor formação e desenvolvimento proﬁssional de
professores, em conjunto com o desenvolvimento de curricula e métodos de ensino CTEM atraentes e eﬁcazes, está
no cerne do esforço para tornar os estudos e proﬁssões CTEM numa opção mais popular entre os jovens aprendentes15.
A maioria das iniciativas unidimensionais centra-se em uma destas questões e todas as estratégias nacionais
multidimensionais têm uma ou mais destas questões no seu cerne.
No entanto, é interessante salientar que 4 dos 21 países inquiridos (Áustria, Finlândia, Eslovénia e República Eslovaca)
deixaram de considerar as questões relacionadas com o estudo e carreiras proﬁssionais CTEM, no sentido holístico,
como prioridade educativa a nível nacional. A Finlândia, por exemplo, deixou de considerar as questões educativas
relacionadas com CTEM como prioridade importante desde há 5 a 8 anos, altura em que dispunha de projetos piloto
nacionais e em que efetuou reformas de políticas nestas áreas. Agora, tal como na República Eslovaca, a Finlândia
concentra-se noutras áreas prioritárias, incluindo o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Embora as CTEM,
enquanto grupo de disciplinas, não sejam consideradas uma prioridade na República Eslovaca, o ensino e aprendizagem
das TIC é-o. A recente reforma curricular Eslovaca conferiu mais tempo letivo à informática do que alguma vez
acontecera, pelo que esta disciplina é agora ministrada como disciplina autónoma, obrigatória, no ensino primário e
secundário, existindo programas especiais de formação para melhorar as competências TIC dos professores. A Eslovénia
também não considera as CTEM como área prioritária a nível nacional, mas, tal como a República Eslovaca, apresenta
um enfoque claro na melhoria da integração curricular das TIC, em termos de ensino e de aprendizagem. Enquanto
pequeno país, a Eslovénia não parece sentir particulares necessidades de mais engenheiros ou de outros proﬁssionais
CTEM, e, por essa razão, não está a fazer quaisquer esforços para alterar as tendências atuais de escolha de percursos
proﬁssionais de economistas, gestores e advogados dos seus alunos. A Áustria também não classiﬁca as CTEM entre
as suas dez prioridades educativas de topo mas, tal como os países atrás mencionados colocam grande importância
na integração e utilização das TIC para o ensino e aprendizagem de competências do século XXI, como evidenciado
pela sua eﬁt21 – agenda digital para a educação, as artes e a cultura.
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Estratégias CTEM nacionais
globais

Cerca de 75% de todas as respostas dos vários países16 demonstram a implementação de uma
abordagem global para lidar com as questões do domínio das CTEM, a nível nacional. Tais
abordagens assumem a forma de uma estratégia nacional e/ou a criação de centros dedicados
nacionais e/ou regionais. Esta abordagem holística, na maioria dos casos, dirige-se a todas as
disciplinas CTEM, cobre todo o período de aprendizagem ao longo da vida e envolve o governo,
o setor educativo e a indústria. As parcerias público-privadas são também envolvidas e os
alunos, professores, e a sociedade em termos gerais, são igualmente visados. Um importante
elemento de tais estratégias nacionais é o objetivo de modiﬁcar as sociedades, em particular
a perceção que os jovens têm do mundo CTEM, através do desenvolvimento de uma atitude
mais positiva. A razão de ser de uma abordagem tão abrangente é a vontade de garantir que
o desenvolvimento de uma cultura cientíﬁca se inicia desde tenra idade, e que a mesma é
sustentável, por forma a responder às necessidades futuras da sociedade, no que respeita
a trabalhadores mais qualiﬁcados cientíﬁca e tecnologicamente.
O Ministério Holandês da Educação e Ciência implementou uma tal abordagem através do seu Plano Delta para as
Ciências e Tecnologia (2004-2010), visando a promoção da educação cientíﬁca e tecnológica para aumentar o número
de futuros trabalhadores qualiﬁcados, com capacidade para contribuir para a inovação. Este plano de ação pretende
fazer face à falta de cientistas e engenheiros com que o país se debaterá nos próximos anos. O Plano Delta divide-se
em cinco subprogramas, cada um deles visando diferentes níveis e tipos de educação e de preparação para a vida
laboral. Um instrumento crucial do Plano Delta é a Beta Teckniek Platform (Plataforma para a Ciência e Tecnologia),
a quem compete a tarefa de aumentar o número de matrículas, progressões e conclusão de cursos em matérias
cientíﬁcas e tecnológicas. A plataforma desenvolveu vários programas visando diferentes setores da educação e
o mercado de trabalho, o que proporcionou às escolas, institutos, centros de formação, universidades e empresas,
a oportunidade de colaborarem uns com os outros e de assumirem o controlo da implementação dos seus objetivos no
domínio CTEM. A plataforma foi encomendada pelo governo e pelos setores da educação e empresarial, com o ﬁm de
proporcionar apoio concreto a organizações que trabalhem em inovação nesta área e de oferecer aconselhamento,
acompanhamento e auditoria, painéis de peritos e grupos de interesse. A plataforma está também dedicada ao
desenvolvimento e partilha de conhecimento nas áreas CTEM, e apoia a investigação prática, disponibilizando ainda
um banco de conhecimento online. Para dar continuidade a esta abordagem holística para além de 2010, foi publicado
um Plano Diretor17, em Novembro de 2009, pela Beta Techniek Platform e pelo Think Tank das Ciências e Tecnologia.
O Plano Diretor é uma resposta ao Manifesto “Room for Talent! Room for Science and Technology!’ (“Lugar ao Talento!
Lugar à Ciência e à Tecnologia”)18 publicado em novembro de 2008, que reivindicava a necessidade de desenvolver
o talento cientíﬁco e tecnológico, não apenas em benefício de cada criança individualmente, mas da sociedade, no seu
todo. Este plano delineia uma estratégia para a implementação das metas do manifesto no período 2011-2016, e visa
oferecer a todas as crianças, com idade entre os 2 e os 14 anos, a oportunidade de desenvolverem os seus talentos
para a investigação, raciocínio e resolução de problemas.
Este Plano faz agora parte do programa School aan Zet19 (É tempo das escolas tomarem a iniciativa), do Ministério da
Educação, a desenvolver-se, igualmente, entre 2011 e 2016, dirigido ao ensino pré-primário, primário e secundário (até
aos 16 anos de idade). O programa visa, ao nível do ensino primário, introduzir a aprendizagem das ciências e da
tecnologia e disponibilizar formação de professores, e, ao nível do ensino secundário, aumentar o número de alunos
inscritos em estudos CTEM bem como, a longo prazo, o número de trabalhadores com proﬁssões relacionadas com as
CTEM. O programa será alvo de revisão intermédia em 2014. Os Países Baixos têm também um plano de 5 anos (2011-
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2016) para alunos com 17 e mais anos de idade, visando o investimento na economia holandesa e a capacidade do
país para a inovação no domínio CTEM, através de Centros20 para a Inovação no Trabalho e de Centros de Especialização,
recentemente instituídos. Os Centros para a Inovação no Trabalho21 estão a ser criados como estrutura formal no âmbito
do sistema de ensino proﬁssional Holandês, enquanto que os Centros de Especialização22 ocupam o seu lugar no setor
do ensino superior proﬁssional. A justiﬁcação da criação destes centros reside na disponibilização de uma solução para
a falta de trabalhadores com competências técnicas, no mercado de trabalho Holandês. Os centros são uma iniciativa
do Ministério da Educação e do Ministério dos Assuntos Económicos e estão a ser coﬁnanciados pela indústria. Serão
dirigidos por parceiros dos setores do ensino e empresarial locais e especializar-se-ão no domínio CTEM no qual a região
estiver empenhada.
Todos os anos, a Beta Techniek Platform reporta os seus progressos neste domínio através da sua publicação “Facts
and Figures” (Factos e Números). Na edição de 2011 são apresentados os seguintes resultados: um aumento de 32%
nas matrículas em estudos CTEM no ensino superior; um aumento de 80% no número de matrículas de raparigas, no
ensino CTEM de nível secundário (HAVO/VWO); formação no ensino das CTEM de 5.500 professores e de 7.250
candidatos a professores do ensino primário, no período de 2004 a 2010. O governo Holandês está atualmente
a desenvolver um novo Plano Diretor. O âmbito deste Plano será mais alargado que o da versão de 2009 e terá um
enfoque inicial nos setores de topo nos quais os parceiros industriais e as instituições de investigação e ensino trabalham
em conjunto. Uma nova “Agenda para o capital Humano” será formulada no âmbito do Plano Diretor, dedicando atenção
particular ao ensino das CTEM. Os detalhes ainda não são conhecidos, uma vez que o Plano ainda se encontra em
desenvolvimento.
Em 2009, o Departamento de Economia, Ciência e Inovação Belga (Flamengo), inspirado pela, acima descrita, Beta
Techniek Platform Holandesa, pôs em prática uma estratégia CTEM, intitulada Actieplan Wetenschapscommunicatie23
(Plano de Ação para a Comunicação Cientíﬁca). O objetivo principal do plano de ação é o de promover uma cultura
cientíﬁca e de inovação, em todas as áreas, garantindo uma participação mais vasta no debate público, em torno destas
questões e do seu impacte na sociedade. O público-alvo são os jovens, os professores e o público em geral.
O Departamento de Economia, Ciência e Inovação é responsável pela coordenação e acompanhamento das ações
decorrentes da implementação do Plano de Ação, trabalhando em estreita parceria com um vasto leque de organizações
cientíﬁcas, que formam a Science Information Network (Rede de Informação Cientíﬁca), (WIN)24. A WIN possibilita
a coordenação e a estruturação do quadro operacional para os seus parceiros e partes interessadas e garante
a implementação prática do Plano de Ação. A rede pretende trocar informação e experiência, dentro do Governo e das
Organizações que trabalham no domínio da comunicação cientíﬁca, na Flandres. As organizações que fazem parte
desta rede podem publicar as suas atividades e projetos no sítio Web WIN, e uma newsletter mensal mantém todos os
membros a par das notícias mais recentes que envolvem uns e outros. Congregar todos os agentes numa plataforma
abrangente permite o mapeamento das competências especializadas na Flandres. A Plataforma Technopolis25 para
a ciência e tecnologia, produto original da organização sem ﬁns lucrativos Flanders Technology International, está no
cerne do Plano de Comunicação Cientíﬁca, ao levar a ciência e a tecnologia às pessoas. A plataforma visa principalmente
alunos com idades entre os 8 e os 14 anos, bem como os seus professores, e envolve um grande número de parceiros,
incluindo empresas e a comunicação social. Em 2009 o orçamento atribuído para a implementação do Plano de Ação
para a Comunicação Cientiﬁca foi de aproximadamente 9,3 milhões de Euro. Desde então o montante atribuído tem
decrescido anualmente, com cerca de 7,3 milhões de Euro consignados em 2011.
A similar estratégia global nacional da Noruega, Matemática, Ciências e Tecnologia para o Futuro (2010-2014)26, visa
o reforço das competências CTEM desde o pré-escolar até a vida ativa de cada pessoa. Muito semelhante à abordagem
Holandesa, a estratégia ao longo da vida da Noruega pretende aumentar as sinergias e a cooperação entre a educação
e o mundo do trabalho, por forma a ter um impacte positivo no recrutamento para as proﬁssões CTEM. Os objetivos da
estratégia repartem-se ao longo das questões prioritárias partilhadas pela maioria dos países Europeus, incluindo
a melhoria da qualidade do ensino e formação de professores CTEM, encorajando ao mesmo tempo o equilíbrio entre
géneros e as escolhas de carreiras proﬁssionais nesta área. A atual estratégia da Noruega foi desenvolvida com base
em duas anteriores estratégias CTEM nacionais (2002-2007 e 2006-2009). Segundo a avaliação da primeira estratégia,
quanto mais qualiﬁcados são os professores, maior o impacte que podem ter na motivação e atitudes dos alunos. Em
resultado desta avaliação, as estratégias seguintes incluem indicadores para medir o nível de concretização dos objetivos,
e centram-se na melhoria das qualiﬁcações formais dos professores. Através do Fórum Nacional para a Matemática,
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Ciências e Tecnologia, autoridades educativas locais e nacionais, prestadores de serviços educativos, a indústria e os
parceiros sociais assumem responsabilidade conjunta pela implementação da estratégia e pela concretização dos seus
objetivos.
O programa Descobrir a Ciência e a Engenharia (DSE) da Irlanda foi desenvolvido em resposta à recomendação principal
da Task Force para as Ciências Físicas, de implementação de um esforço coordenado para aumentar o interesse nas
ciências e encorajar os jovens a considerar as ciências como uma opção de carreira proﬁssional viável. O DSE foi desta
forma lançado como programa integrado de sensibilização nacional para a promoção coordenada da ciência, em outubro
de 2003. O DSE congrega muitas atividades de sensibilização nos domínios da Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática (CTEM) anteriormente geridas por diferentes organismos, públicos e privados. Estas incluem orientação
proﬁssional CTEM, formação de professores do ensino primário e disponibilização de recursos de educativos27, bem
como projetos para a promoção de áreas especíﬁcas CTEM, tais como a tecnologia de sensores. O DSE pretende
desenvolver e expandir estas atividades e pôr em prática uma campanha de sensibilização para as CTEM mais focada,
estratégica e quantiﬁcável. O público-alvo para o DSE inclui alunos de todos os níveis, seus pais e professores, bem
como o público em geral. O DSE colabora também estreitamente com a indústria, a comunicação social e outras
instituições relevantes. A missão do DSE é contribuir para o crescimento contínuo e para o desenvolvimento da Irlanda
enquanto sociedade, com um envolvimento ativo e informado nas CTEM. Os seus objetivos globais são: aumentar
o número de alunos que prossegue estudos nas ciências físicas, promover uma atitude positiva em relação a carreiras
proﬁssionais CTEM e fomentar uma maior compreensão das ciências e do seu valor para a sociedade Irlandesa.
Abordagens nacionais abrangentes, embora de âmbito menos alargado, podem também ser encontradas em França,
Israel, Suíça e Itália, onde o esforço é dirigido à educação formal (e, no caso de Israel, não-formal, também) ao
nível das escolas, e não repartido pelo período total de aprendizagem ao longo da vida.
A França lançou, em janeiro de 2011, um novo plano de ação nacional28 para o ensino e aprendizagem das disciplinas
das Ciências e Tecnologia no ensino primário e secundário. Algumas das metas principais do plano incluem: melhorar
os resultados dos alunos em matemática e despertar a sua curiosidade pelas ciências e tecnologia, ao nível da escola
primária; aprofundar a curiosidade e o interesse pelas disciplinas cientíﬁcas e tecnológicas através de projetos
transdisciplinares ao nível do ensino secundário; encorajar raparigas e rapazes a seguirem estudos CTEM, proporcionar
aos alunos melhor e mais completa orientação proﬁssional no domínio CTEM e desenvolver escolas secundárias (lycées)
especializadas em CTEM, no ensino secundário.
O programa de Reservas Cientíﬁcas e Tecnológicas de Israel, iniciado pelo Ministério da Educação está, em 20102011, a passar por um ano piloto, no âmbito do qual os alunos que nele participam seguem o curriculum escolar normal
a que se junta um programa suplementar, centrado no reforço e enriquecimento do conteúdo matemático, cientíﬁco e
tecnológico do atual curriculum. O objetivo do programa é atingir 25% dos alunos do ensino secundário, por forma
a resolver o problema de uma parcela relativamente pequena de alunos em Israel com resultados de excelência em
ciências e tecnologia, o que limita a posição competitiva do país no mapa global. As escolas que participam no programa
recebem um orçamento extra para empregarem os professores/horas adicionais necessários, proporcionar formação
aos professores participantes, e para as atividades extracurriculares a decorrer fora da escola, bem como outras
iniciativas de enriquecimento previstas no programa. O programa pretende detetar e desaﬁar, tão cedo quanto possível,
alunos com potencial para a excelência nas áreas CTEM; apoiar alunos com enquadramentos socioeconómicos menos
vantajosos, proporcionando-lhes igualdade de oportunidades e encorajar as raparigas a participar, em particular nas
áreas da física e da tecnologia. Em concreto, os objetivos do programa são: aumentar em cerca de 78% o número de
alunos que recebem um bacharelato com uma forte componente cientíﬁco-tecnológica, atingindo os 25.000 alunos
nestas condições, em cinco anos; aumentar em 100% o número de alunos que recebem um bacharelato cientíﬁcotecnológico de qualidade, atingindo os 18.000 alunos nestas condições, em cinco anos e aumentar em 100% a parcela
de alunos que recebem um bacharelato cientíﬁco-tecnológico de excelência, atingindo os 6.000 alunos nestas condições,
em cinco anos. Os exames fazem parte integral do programa, e os alunos que nele quiserem continuar têm de obter
notas, nos exames nas disciplinas relevantes, que se encontrem um desvio padrão acima da média nacional. O programa
tem âmbito nacional, mas inicialmente encarará como prioritárias as regiões do Norte, Sul e Jerusalém, uma vez que
nelas se concentra uma percentagem maior de alunos desfavorecidos. Cada escola que se candidata deverá dispor de
uma infraestrutura TIC e cientíﬁca de boa qualidade, ser reconhecida pelo Ministério da Educação e pertencer a uma
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autoridade local ou uma organização não-governamental, para se poder qualiﬁcar para o programa. Logo que o ano
piloto seja concluído, o programa atual será alargado até 2016.
A iniciativa Jovens Amigos da Ciência29 de Israel é um quadro de referência para a cooperação entre o setor do ensino
superior e o Ministério da Educação, centrado no ensino não-formal das ciências e tecnologia. São proporcionadas aos
alunos do ensino secundário várias atividades, incluindo aulas pós-horário normal, seminários exteriores à escola,
durante o tempo letivo, projetos especiais e oﬁcinas de investigação, bem como campos de verão30, em qualquer
disciplina ou tema do âmbito CTEM. Estas atividades têm lugar nas unidades Jovens Amigos da Ciência nas
universidades, colégios e centros de investigação participantes. O objetivo global é aumentar o interesse dos alunos
pelos estudos e proﬁssões CTEM, estabelecendo contacto direto entre os alunos e as universidades e centros de
investigação especializados nesse domínio.
Na Suíça foi implementada (2008-2011) uma medida de política para a Promoção de jovens académicos nos domínios
da matemática, ciências e tecnologia. Esta medida de política centra-se nas parcerias público-privadas entre o setor
da educação e a indústria31 e pretende congregar várias iniciativas já existentes, criar sinergias entre projetos e
impulsionar novas iniciativas para a promoção de carreiras proﬁssionais CTEM. A medida de política pretende ir ao
encontro da falta de trabalhadores especializados na Suíça, na indústria, em particular no domínio das TIC. A maioria
dos alunos Suíços opta por cursos e carreiras proﬁssionais não baseadas nas CTEM, com uma pequena proporção de
mulheres32 a optar por seguir proﬁssões de orientação técnica. Esta medida pretende envolver professores, formadores
de professores, a indústria e as mulheres, em particular, em parceiras inovadoras para a promoção de carreiras
proﬁssionais nos domínios CTEM. Através da Plataforma de Compatibilização MNT os parceiros podem comunicar e
trocar informações relacionadas com iniciativas visando a promoção de jovens cientistas.
Para lidar com a problemática CTEM à escala nacional, a Itália criou um grupo de trabalho interdepartamental para
o desenvolvimento de uma cultura cientíﬁca e tecnológica. O grupo de trabalho foi constituído em 2006, com base num
acordo entre 4 Ministérios de Estado: Ministério da Educação, Ministério das Universidades e Investigação, Ministério
da Herança Cultural e Ministério da Reforma e Inovação na Administração Pública. A sua missão é apoiar e reforçar
a cultura cientíﬁca e tecnológica Italiana e, tal como nas abordagens Holandesa, Norueguesa e Suíça, coloca forte ênfase
na necessidade de fomentar parcerias público-privadas na educação. Na verdade, uma das iniciativas tem sido
a introdução de um concurso destinado a melhorar as competências cientíﬁcas dos alunos, no qual redes de escolas
têm de trabalhar em parceria com universidades, museus e centros de investigação, utilizando didáticas interativas.
Entre as suas tarefas inclui-se a deﬁnição de ações estruturais para as escolas , e para a sociedade em termos gerais,
bem como proporcionar apoio à formação de professores e ao desenvolvimento das TIC no curriculum escolar. O grupo
de trabalho tem por alvo professores e alunos, do ensino primário ao ensino secundário, e cobre todas as disciplinas
CTEM incluídas no curriculum.
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2 Centros dedicados para

a melhoria do ensino CTEM

2.1 Centros dedicados ao apoio e à melhoria do ensino CTEM
Alguns países, no quadro das respetivas abordagens nacionais, para tratar das questões do
âmbito das CTEM, estabeleceram centros nacionais e/ou regionais especiﬁcamente
dedicados ao apoio e reforço do ensino das CTEM. O estabelecimento de redes é uma
característica importante destes centros, quer incluam professores, embaixadores, parceiros
ou centros anexos locais, sendo seu objetivo garantir que os esforços no domínio das CTEM
são sustentáveis e contínuos, através da sua integração na cultura nacional.
O Centro Norueguês para o Ensino da Matemática (criado em 2002) e o Centro Norueguês para o Ensino das
Ciências (criado em 2003), apoia escolas e outras partes interessadas, implementando iniciativas centradas no
curriculum, atividades de promoção da igualdade, desenvolvimento de materiais de ensino e de formação, e
produção e manutenção de revistas, sítios Web, conferências anuais e seminários para professores. O Centro para
a Matemática tem uma rede de professores de recurso, enquanto o Centro para as Ciências tem uma rede de
embaixadores, envolvidos na formação em serviço de professores de ciências. O Centro para as Ciências tem
também um enfoque especial na investigação no ensino das ciências, e esta investigação alimenta a formação em
serviço e o apoio disponibilizado pelo centro, a professores e escolas.
A Finlândia dispõe, desde 2004, de um centro CTEM nacional, designado por LUMA34 (LU de ‘lunnontieteet’, ou
ciências naturais, e MA de “matemática”). (O centro LUMA é uma organização-chapéu, coordenada pela Faculdade
de Ciências da Universidade de Helsínquia, e apoiada pelo Ministério e Conselho Nacional da Educação. O centro
LUMA congrega escolas, professores, alunos da via ensino, universidades e indústria, para a promoção e reforço
do ensino e da aprendizagem das ciências naturais, matemática, informática e tecnologia, a todos os níveis
educativos. O centro dedica-se à disponibilização, a nível nacional, de novos materiais de ensino, equipamento,
eventos e oportunidades de formação para os seus membros.
Na Bélgica (Flandres), a Sociedade RVO35 é uma organização sem ﬁns lucrativos que assume o papel de ponte
entre a investigação e o ensino, nas áreas do ensino da tecnologia e das ciências. A Sociedade RVO desenvolve
materiais educativos relacionados com os mais recentes desenvolvimentos nas ciências e tecnologia e disponibiliza
formação em serviço e desenvolvimento proﬁssional para professores. As parcerias entre escolas, empresas,
universidades e centros de investigação são ativamente fomentadas pelo trabalho da Sociedade RVO.
Em 2005, em França, a Académie des Sciences instituiu uma Delegação para a Educação e para a Formação de
Professores, cujo objetivo é garantir, a nível nacional e em todos os níveis de ensino, a qualidade do ensino cientíﬁco
e tecnológico, bem como a formação de professores da área das ciências. Cumulativamente, em França, existem
várias instituições cientíﬁcas empenhadas no reforço do ensino das ciências, nos níveis primário e secundário, tais
como o CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), que trabalha em parceria com escolas locais, e o Museum d’
Histoire Naturelle, que disponibiliza programas de formação e professores.
A Suécia tem 4 centros de recursos36 para professores, fundados pela Skolverket, a Agência Nacional Sueca para
a Educação, cada um dos quais centrado numa área diferente do domínio CTEM (Física, Química, Biologia e
Tecnologia). O centro de recursos disponibiliza formação em serviço para professores, vários materiais de ensino,
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newsletters, conferências e outros recursos pedagógicos relevantes.
O Instituto Holandês para o Ensino das Ciências e da Matemática37 (Flsme), visa melhorar o ensino nos domínios
da aritmética, matemática e ciências, com um enfoque no ensino primário, secundário e proﬁssional. O Instituto
contribui para este objetivo através de investigação, ensino, desenvolvimento curricular e outros serviços.
Na Suíça, o Centro de Aprendizagem MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) do Instituto
Federal Suíço de Tecnologia (EHT), foi criado em 2008, com o ﬁm de desenvolver novos métodos, objetos de
aprendizagem, programas e curricula para o ensino das ciências no ensino primário e secundário39. É sua missão
desenvolver materiais e métodos de ensino de qualidade, para professores de escolas primárias e secundárias e
também do ensino proﬁssional, melhorar o conhecimento aplicado dos alunos sobre estas disciplinas e preparálos para estudos e proﬁssões relacionados com as ciências. Os professores em serviço desenvolvem novas
ferramentas e testam-nas nas suas escolas, proporcionando feedback para a melhoria dos produtos e resultados
do centro. A colaboração com fundações de ciências e tecnologia, bem como com a indústria, tem lugar, sempre
que considerado relevante.
Ainda mais recentemente, em 2009, a Dinamarca criou um Centro para o ensino das Ciências, Tecnologia e Saúde,
cujo âmbito é mais alargado ao visar todas as disciplinas CTEM e grupos etários, desde o pré-escolar à Universidade.
O centro planeia colaborar com empresas públicas e privadas, universidades, museus e outros centros de ciência
adequados, bem como com escolas, e desenvolver uma rede de parceiros relevantes. O centro nacional
Dinamarquês pretende ser um pólo central de recursos, para recolha, coordenação e disseminação de boas práticas
no ensino CTEM e é dirigido à melhoria da qualidade do ensino neste domínio e à atração de mais alunos para
carreiras proﬁssionais no domínio das CTEM. A Naturvidenskabernes Hus (Casa das Ciências Naturais, ou NVH) é
um outro centro de ciências recém-aberto, que desenvolve ferramentas e técnicas para o ensino das ciências,
destinadas a motivar alunos para a prossecução de estudos adicionais e de carreiras proﬁssionais no domínio
CTEM. Este centro proporciona também formação em serviço para professores e facilita o contacto entre escolas
e empresas, para a concretização de parcerias.

2.2 Centros, campanhas e concursos para tornar mais popular
a ciência na sociedade em geral
Existem também outros centros dedicados na República Checa, Portugal, Espanha, República
Eslovaca e Dinamarca. Muito embora a melhoria do ensino CTEM integre os objetivos destes
centros, o foco principal é dirigido mais marcadamente a tornar a ciência mais popular ao
nível da sociedade, por forma a garantir que todos os cidadãos têm consciência da sua
importância, para que esta se possa tornar parte integrante da cultura.
O IQ Park40 e a TECHMANIA na República Checa são dois centros com várias instalações TIC interativas, que visam
popularizar a ciência e a tecnologia para todos, em geral, e para as crianças em particular. Paralelamente, a iniciativa
do Ministério Checo da Educação, intitulada Apoio aos Domínios da Tecnologia e das Ciências (http://ipn.msmt.cz),
visa também popularizar as disciplinas CTEM e aumentar o número dos que as adotam para desenvolvimento de
estudos posteriores, na universidade e outras instituições do ensino superior. O projeto apresenta três pilares de
atividade principais, neles se incluindo atividades motivacionais, comunicação cientíﬁca e apoio de professores.
O projeto proporciona apoio metodológico para o ensino das ciências e tecnologia, materiais promocionais, bem
como análises e estudos de caso apresentados em conferências, seminários, oﬁcinas e palestras promocionais.
Para além dos esforços do Ministério na popularização das CTEM, existem várias organizações e ONGs que apoiam
atividades extracurriculares41 dos alunos, nos domínios CTEM.
A Agência Nacional para a Cultura Cientíﬁca e Tecnológica, Ciência Viva, de Portugal, foi criada em 1996, para
promover a sensibilização pública para as ciências e tecnologia. A agência organiza estágios para alunos do ensino
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secundário em laboratórios cientíﬁcos, uma Semana das Ciências e Tecnologia, debates com cientistas e outros
eventos e atividades de sensibilização para o público em geral, incluindo cursos de verão intitulados “Astronomia
no Verão”, “Geologia no Verão”, e “Biologia no Verão”. Dispõe também de um programa especial para escolas, para
apoio e estímulo à utilização de métodos de ensino experimentais, incluindo o ensino prático das ciências e, ainda,
apoio nas atividades práticas desenvolvidas no âmbito dos seus projetos de ciências e tecnologia.
De igual forma, em Espanha, a FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, que pertence ao
Ministério da Ciência e Inovação, coﬁnancia vária atividades desenvolvidas aos níveis local, regional e nacional,
através de uma chamada aberta a escolas, museus, municípios, centros de investigação, etc. Os exemplos de
atividades ﬁnanciadas incluem feiras regionais, tais como a Madrid es Ciencia, que envolve as escolas que nela
participam, quer como visitantes, quer através da exposição de experiências realizadas nas escolas. Tal como
Portugal, Espanha tem também uma Semana de la Ciencia, iniciada pela FECYT e implementada regionalmente
por cada Comunidade Autonómica.
Também de forma semelhante, a Academia Eslovaca das Ciências, organiza uma Semana da Ciência e Tecnologia,
que tem lugar todos os anos em novembro, em conjunto com a conferência sobre o ensino e a aprendizagem das
ciências nas escolas secundárias e o concurso Scientia Pro Futuro42. Desde 2007, o Ministério da Educação, Ciência,
Investigação e Desporto tem vindo a organizar anualmente a Semana da Ciência e Tecnologia em cooperação com
o Centro Nacional para a Popularização da Ciência e Tecnologia na Sociedade. Além disso, a Semana da Ciência e
Tecnologia é parte integrante da estratégia global para a Popularização na Sociedade da Ciência e Tecnologia43,
aprovada por uma resolução do Governo da República Eslovaca. Para além da Semana da Ciência e Tecnologia,
o Centro Nacional organiza conferências, oﬁcinas, debates públicos, exposições e feiras. Desde 2008, com
periodicidade mensal, organiza ainda reuniões informais em quatro cidades, designadas As Ciências na Cafetaria,
nas quais o público em geral tem oportunidade de debater e colocar perguntas a peritos na área das ciências.
A partir de 2009, estes encontros mensais passaram a ter lugar também entre peritos e alunos com idades entre
os 12 e os 20 anos, em duas das principais cidades do país.
O Ministério do Ensino Superior e da Investigação em França organiza anualmente uma semana dedicada,
designada La fête de la Science, que se consubstancia na organização de oﬁcinas, exposições, visitas a laboratórios
e a instalações industriais, encontros entre investigadores e jovens aprendentes, bem como debates e conferências.
A França também combinou dois dos seus centros culturais da área das ciências, a Cité des Sciences e o Palais de
la Découverte, para estabelecer a Universciences44, uma instituição pública que oferece, ao público em geral,
informações e os elementos necessários para a compreensão da investigação e da inovação cientíﬁcas atuais, bem
como o respetivo impacte na sociedade. A Universciences dispõe também de um departamento educativo.
A DanskNaturvidenskabsformidling45 (Comunicação Cientíﬁca Dinamarquesa), da Dinamarca, fundada pelo
Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, centra também a sua atividade
na popularização das ciências e no estímulo do interesse nos alunos através dos seus eventos cientíﬁcos públicos
e da Semana Dinamarquesa da Ciência, que envolve cerca de 40% das escolas Dinamarquesas. O conselho desta
organização é composto por representantes nacionais de topo de universidades, indústria, escolas, centros
cientíﬁcos e governos locais.
O programa Descobrir as Ciências e a Engenharia da Irlanda organiza também, em cooperação com parceiros
educativos, empresariais e regionais, uma Semana das Ciências46, uma Semana da Matemática47 e uma Semana
da Engenharia48, eventos nacionais que reúnem 25 a 100.000 participantes por ano. Adicionalmente, o programa
Descobrir as Ciências e a Engenharia, em conjunto com a Intel e 14 Institutos de Tecnologia, são parceiros na
SciFest49, uma feira de ciências local, com um dia de duração, realizada em todos os 14 institutos de tecnologia e
aberta a todos os alunos do ensino secundário. A SciFest inclui um concurso e a exposição de projetos, uma seleção
de palestras cientíﬁcas, demonstrações cientíﬁcas nos laboratórios da universidade e uma cerimónia de entrega
de prémios. A SciFest pretende encorajar o gosto pela ciência através de uma abordagem da aprendizagem baseada
em trabalho de projeto de investigação e proporcionar aos alunos uma oportunidade para exporem as suas
descobertas cientíﬁcas. Esta iniciativa nacional foi iniciada com um ano piloto em 2008, sendo atualmente um bem
estabelecido evento promocional do trabalho de projeto de nível secundário, que envolve 196 escolas secundárias
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em todo o país, apresentando 1.097 projetos de 2.649 alunos, e que se encontra em crescimento contínuo.
A avaliação preliminar teCTEMunha que 99% dos alunos acreditam que a SciFest é uma “experiência de
aprendizagem válida”.
Na maioria dos países inquiridos, veriﬁca-se a existência de um esforço especíﬁco no sentido de popularizar
as disciplinas e proﬁssões CTEM através de campanhas e semanas CTEM, como acima descrito, ou também
através de concursos, como abaixo se refere.
Em França, existem vários concursos para alunos, que se caracterizam particularmente por uma abordagem de
parceria público-privada, ligando os setores do ensino e da indústria. A Course en Cours50 (Corrida em curso), por
exemplo, é um concurso organizado pela Dassault Systèmes e pela Renault, em parceria com o Ministério Nacional
da Educação, a Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, e a revista juvenil Science & Vie Junior. Tratase de um desaﬁo coletivo que permite a equipas de alunos do secundário, supervisionados pelos respetivos
professores, conceber, fabricar e promover um minicarro de corrida, com a ajuda de um estudante universitário,
que assume o papel de tutor. O concurso é apoiado por uma parceria estreita entre a comunidade escolar, o mundo
académico e a indústria e visa encorajar os alunos a seguirem vocações nos domínios cientíﬁcos e tecnológicos.
A iniciativa começou em 2006 e, no período 2010-2011, participaram no concurso 2.200 equipas, 11.500 alunos
e 650 estudantes universitários tutores. Durante o processo, as equipas têm acesso ao equipamento necessário,
disponibilizado num centro de recursos sedeado numa universidade da Academia participante, que assume o papel
de local de troca para alunos do secundário e seus alunos tutores das universidades locais. No ﬁnal de cada ano,
cada equipa apresenta dois carros no evento Finale France, a um júri de 260 proﬁssionais, sendo concedidos 13
prémios e troféus. O sucesso deste concurso tem sido a sua capacidade para proporcionar aos professores uma
motivadora ferramenta pedagógica.
Em 2007, foram instituídos pelo Ministério da Educação os concursos das olimpíadas académicas nacionais
geoscience, no quadro do ano internacional do planeta terra, em parceria com a Académie des Sciences, o Muséum
national d'Histoire naturelle e a Planète Energies (uma iniciativa da empresa Total). Os objetivos dos concursos
consistem em desenvolver o apetite dos alunos do secundário pelas ciências; encorajar a emergência de uma nova
cultura cientíﬁca em torno das geociências; destacar a dimensão multidisciplinar das geociências e enfatizar
a relação estreita entre as geociências e o leque de proﬁssões que lhes estão associadas. Através de um concurso
aberto a todos os alunos do secundário que voluntariamente desejem apresentar um projeto inovador, a Fondation
C Génial desenvolveu, desde 2008, ações nas escolas, para fortalecer a relação entre os jovens e a ciência. Os
projetos são conduzidos em parceria com o mundo empresarial e da investigação e envolvem a colaboração com
vários proﬁssionais CTEM, incluindo cientistas, investigadores, engenheiros e técnicos. A França, tal como
a Roménia51, participa também na Concurso Canguru de Matemática Aplicada. Existem também concursos para
os alunos do ensino secundário em França, designados por Olimpíadas da Matemática, da Física e da Química.
A República Checa dispõe de concursos semelhantes, também chamados “Olimpíadas”, em todas as disciplinas
CTEM, organizados anualmente pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto, e abertos a todas as escolas
primárias e secundárias.
De igual forma, o Ministério Romeno da Educação, Investigação, Juventude e Desportos, em parceria com
a Sociedade Cientíﬁca da Matemática, Química e Física e da Inspeção local, organiza também Olimpíadas Nacionais52
nas disciplinas CTEM, cobrindo a matemática, a física, a química, a biologia, e as tecnologias de informação.
O objetivo é encorajar alunos talentosos a participarem no concurso a nível nacional, preparando-os depois para
competirem a nível internacional.
O Ministério da Educação Eslovaco organiza também concursos CTEM para estudantes, tal como o fazem outras
associações da República Eslovaca. Nestes incluem-se as Olimpíadas Nacionais53 de resolução de problemas de
informática, matemática, física, química, biologia e geograﬁa, destinados a alunos do secundário, iniciadas pelo
Ministério da Educação, em pareceria com associações cientíﬁcas. As Olimpíadas têm lugar a nível de escola, a nível
regional e nacional. Os alunos eslovacos participam também nas Olimpíadas CTEM internacionais. A República
Eslovaca organiza ainda Concursos por Correspondência para alunos do ensino secundário, em Matemática54,
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Física55 e Programação Informática56. Estes concursos destinam-se a alunos do secundário, com talento e
curiosidade e pretendem motivá-los a desenvolverem pequenas investigações pessoais, fora do âmbito dos
problemas típicos dos manuais escolares. Cada concurso estrutura-se em três etapas, distribuídas ao longo do
ano. Em cada etapa são dados aos alunos conjuntos problemas de matemática ou física, que poderão resolver ao
longo das três semanas seguintes. Posteriormente, as soluções são enviadas aos organizadores, por correio
tradicional, ou eletrónico, e as respostas são corrigidas. Cada participante recebe então comentários personalizados
sobre as suas soluções, em conjunto com a solução proposta pelo autor do problema, bem como um novo conjunto
de problemas. Os vencedores do concurso recebem prémios (regra geral livros e quebra-cabeças) sendo convidados
a participar em campos de aprendizagem de inverno e de verão. Estes concursos anuais recebem apoio ﬁnanceiro
do Ministério da Educação e são geridos em parceria com as agências do Ministério ou com ONGs. Curiosamente,
os concursos foram iniciados por proﬁssionais do ensino superior e por alunos CTEM. Os concursos têm lugar
a nível nacional e, habitualmente, envolvem 300 alunos por etapa, na competição de matemática, 150 alunos por
etapa, no concurso de física, e 100 alunos por etapa, no concurso de programação.
Delﬁn57 (2009-2013) é o nome de outro Concurso por Correspondência que funciona de forma similar, mas que se
centra na engenharia e na tecnologia, para além de outras disciplinas CTEM, e que se destina apenas a alunos dos
últimos anos do ensino secundário. O objetivo desta medida é proporcionar aos alunos interessantes problemas
CTEM da vida real, por forma a eliminar o hiato entre o conhecimento escolar e a experiência do quotidiano, a pôr
em destaque as ligações interdisciplinares entre as várias disciplinas CTEM, e a possibilitar aos alunos a comparação
com outros alunos em todo o país. O concurso foi iniciado por uma organização sem ﬁns lucrativos (P-MAT n.o.) e,
atualmente é ﬁnanciado pela Agência para a Investigação e Desenvolvimento, do Ministério da Educação. Por último,
o Bobor58 (castor) é um concurso de informática de um dia, para alunos de todas as idades, disponível online desde
2007. O concurso foi iniciado pela Universidade Comenius e os prémios são patrocinados pela Microsoft e pela PC
Revue. A nível nacional, participaram neste concurso 22.139 alunos e, a nível internacional, registaram-se, no ano
passado, 234.739 participantes, de 13 países.
Portugal também organiza concursos de Olimpíadas CTEM. As Olimpíadas Nacionais da Física e as Olimpíadas
Nacionais da Química são concursos anuais para alunos do ensino secundário, promovidos por organizações
cientíﬁcas, nos domínios da física e da química, com o apoio do Ministério da Educação. Os alunos Portugueses,
tal como os alunos Eslovacos, participam também nas Olimpíadas Internacionais da Física e nas Olimpíadas
Internacionais da Química, com delegações nacionais selecionadas através dos concursos acima referidos. Desde
2009, o Ministério Português da Educação vem promovendo ativamente a participação de alunos nas Olimpíadas
das Ciências da União Europeia (EUSO), em parceria com organizações nos domínios da física, biologia e química.
O EUSO é um concurso por equipas para alunos de ciências do ensino secundário, com 16 ou menos anos de idade,
em 31 do mês de dezembro anterior ao início do concurso. As capacidades dos alunos para lidar com problemas
cientíﬁcos e conduzir experiências cientíﬁcas são testadas de forma integrada. O concurso visa desaﬁar e estimular
bons alunos de ciências, para desenvolver os respetivos talentos e proporcionar o impulso inicial às suas carreiras
de cientistas, proporcionando-lhes uma experiência inestimável, que os poderá motivar para participar nas
Olimpíadas Internacionais das Ciências. A um nível mais geral, o concurso possibilita que alunos e professores
comparem os programas e as tendências de ensino das ciências nos estados membros da UE, com o ﬁm de ajudar
a melhorar a educação cientíﬁca ao nível nacional. Outro concurso, que tem lugar no quadro do protocolo de
cooperação entre o Ministério da Educação e a Fundação para a Juventude, permite aos alunos do ensino básico
e secundário candidatar projetos de investigação nas áreas da biologia, química, geologia, economia, engenharia,
ciências ambientais, ciências informáticas, ciências informáticas médicas, matemática e física. O júri que avalia os
projetos candidatados é nomeado pela Agência Nacional para a Cultura Cientíﬁca e Tecnológica e inclui professores
e cientistas de reconhecido mérito, nas áreas acima mencionadas, bem como proﬁssionais da Agência, Ministério
da Educação, e Fundação da Juventude. O número de participantes no concurso aumenta a cada ano, o que também
acontece com a qualidade dos trabalhos de investigação candidatados pelas escolas.
Israel tem também os seus próprios concursos da OlimpiYeda CTEM, destinados a alunos do ensino secundário,
neles se incluindo 5 concursos internacionais59 e 6 nacionais60. Entre 3 a 6.000 alunos do ensino secundário
participam em cada um destes concursos. O objetivo destes concursos é desenvolver em alunos motivados
a consciência da importância destas áreas do conhecimento cientíﬁco e de lhes proporcionar oportunidade de

Iniciativas para aumentar o Interesse dos Alunos na prossecução de Estudos e Carreiras Profissionais nos domínios da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática

15

aprofundar a sua aprendizagem num enquadramento informal. A preparação para estes concursos leva cerca de
um ano e são desenvolvidos recursos de aprendizagem, que são mais tarde utilizados para enriquecer o curriculum
formal do sistema educativo.
Na Estónia, os Concursos Nacionais de Jovens Cientistas e Inventores são utilizados como forma de estimular
a criatividade dos alunos e de os motivar para a conceção de produtos e processos inovadores.
Na Finlândia, são organizados, por Universidades e outras organizações, vários concursos CTEM anuais, os quais
são apoiados pelo Ministério e pelo Conselho Nacional da Educação. Um exemplo é o Tämä Toimii (Isto Funciona),
concurso de design para crianças, organizado anualmente pela Federação Finlandesa de Indústrias Tecnológicas.

2.3 Centros locais especializados e municípios
Para além dos seus centros nacionais, a Noruega, Portugal, a Suécia, a República Checa e a Dinamarca criaram
outros organismos para a promoção e desenvolvimento do ensino CTEM, a um nível mais local. A Irlanda, Israel
e a Áustria estabeleceram também centros locais, espalhados pelo país, para disseminar o desenvolvimento
da cultura cientíﬁca.
Na Noruega, foram criados 7 centros de ciência, nas várias regiões do país, para apoio do trabalho do Centro
Norueguês para a Educação Cientíﬁca. Os centros cientíﬁcos regionais revelam um signiﬁcativo e constante aumento
de popularidade, tendo as visitas aos mesmos mais que duplicado, desde 2003. De acordo com os resultados
preliminares do projeto de investigação Vilje-con-valg do Centro Norueguês para a Educação Cientíﬁca, 20% de
todos os alunos inscritos no ensino terciário CTEM, em 2008, indicaram os Centros de Ciência como um importante
fator de motivação, superando a orientação proﬁssional na escola e as campanhas na comunicação social61.
Em Portugal foi implementada uma abordagem semelhante, tendo a agência Ciência Viva estabelecido uma rede
nacional de 17 centros de ciência, com o objetivo de promover uma cultura cientíﬁca e de reforçar o grau de
sensibilização e o interesse dos cidadãos de todas as idades. Os centros de ciência, concebidos como espaços
interativos, proporcionam a oportunidade de desenvolvimento regional ao nível cientíﬁco, cultural e económico. São
também organizados cursos de formação em exercício, para mostrar aos professores como podem utilizar os
centros para apoio à sua prática de ensino das ciências e tecnologia.
O programa Descobrir a Ciência Primária da Irlanda coordena 27 Centros Descobrir as Ciências, em todo o país.
Estes centros são visitados por escolas e famílias, dada a sua natureza informativa, interativa e divertida.
A comunidade dos Centros Descobrir as Ciência tem acesso a um fórum online para debate e troca de informações
e os centros desenvolvem vários recursos de ensino online, ligados a temas especíﬁcos do curriculum, nas áreas
de organismos vivos, energia e forças, materiais, e consciencialização e preocupação ambientais.
A Suécia dispõe de vários centros de ciências regionais62, os quais têm recebido bolsas governamentais desde
1997. 14 destes centros de ciência receberam ﬁnanciamento estatal em 2009. Os centros de ciência destinam-se
a professores, alunos e ao público em geral, e estão empenhados em difundir conhecimento e estimular o interesse
nos domínios CTEM. Nos centros estão disponíveis programas educativos especiais, concebidos para professores,
que são frequentados por vários milhares de professores em todo o país, em cada ano. Muitos destes centros
organizam também visitas e atividades inclusivas, para motivar novos públicos e a comunidade em geral.
O Ministério da Educação de Israel, a Lotaria Nacional e o Centro para o Governo Local criaram, em conjunto, em
todo o país e localizados perto de escolas secundárias, 80 Clusters Pais, de Ciências, Tecnologia e Artes63. Trata-se
de centros comunitários que desempenham o papel de ambientes de aprendizagem ricos em ferramentas de
investigação e oportunidades para experiências ao vivo e que possibilitam uma aprendizagem ativa e independente
nos laboratórios de ciências e tecnologia que disponibilizam. Podem ser utilizados durante o tempo letivo ou para
ocupação de tempos livres, em benefício de toda a comunidade. Os centros permitem uma aprendizagem centrada
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na investigação multi e interdisciplinar, em 5 laboratórios polivalentes. Os alunos desenvolvem projetos inovadores
nestes centros, estando também disponíveis círculos de aprendizagem, oﬁcinas, e atividades TIC. Os clusters
desempenham também o papel de centros de formação em serviço de professores.
A República Checa dispõe de uma rede de centros especiais de tempos livres para crianças e jovens, instituídos
pelas autoridades locais, que oferecem vários grupos de interesse CTEM (como, por exemplo, um clube TIC, um
clube de programação, clubes de biologia e química, etc.), em praticamente todas as cidades Checas.
A Dinamarca abraçou uma abordagem mais estruturada e exaustiva, ao implementar uma estratégia local ao
abrigo da qual 25 dos seus 98 municípios se transformaram, desde 2008, em Municípios das Ciências. Cada um
destes Municípios das Ciências tem a missão de reforçar o estudo das ciências, com o apoio de uma estratégia
adaptada a nível local, de um conselho cientíﬁco, de um coordenador, etc. Estes Municípios das Ciências pretendem
reforçar a cultura cientíﬁca da Dinamarca, construindo pontes entre o ensino obrigatório, o ensino pós-obrigatório
e empresas públicas e privadas. A iniciativa baseou-se num projeto piloto (2003-2007) que envolvia um município
e é continuamente avaliada por investigadores na área da didática das ciências, na Universidade de Copenhaga.
A Áustria optou também por uma abordagem regional exaustiva, na sua tentativa de melhorar a qualidade do
ensino CTEM. Em resposta aos insatisfatórios resultados Austríacos nos testes internacionais PISA e TIMMS, em
termos de capacidades dos alunos nos domínios da matemática, ciências e leitura, o Ministério Federal da Educação,
Artes e Cultura, encarregou o Institut für Unterrichts und Schulentwicklung (IUS) (Instituto para o Desenvolvimento
Educativo e Escolar) de planear e implementar o anteriormente designado projeto Inovações no Ensino da
Matemática, Ciências e Tecnologia (IMST). A partir de 2010 o projeto foi alargado para se focar também no ensino
das TIC e do Alemão e, consequentemente, a abreviatura IMST que o designa passou a signiﬁcar Innovationen
Machen Schulen Top64 (as Inovações Fazem as Escolas Alcançar o Topo). O projeto teve início em 1998-1999,
quando foram analisados os dados dos testes internacionais e se identiﬁcaram como pontos de preocupação os
fracos resultados dos alunos, o deﬁciente trabalho em sala de aula e o pouco interesse nas disciplinas de matemática
e da área das ciências, bem como em cursos e proﬁssões relacionados. Seguiu-se uma fase de desenvolvimento,
em 2000-2004, que visou os problemas encontrados na análise, ao nível do ensino secundário. Em resultado desta
fase de desenvolvimento, foi construído e implementado um sistema de apoio, ao longo de dois períodos: 20042006 e 2007-2009.
O sistema de apoio IMST implementou as seguintes medidas chave: reforço do papel dos coordenadores locais e
regionais de disciplina, transformando-os em gestores locais e regionais; estabelecimento de centros regionais
para a didática das disciplinas e para o desenvolvimento escolar: estabelecimento de novas redes regionais ou
melhoria das já existentes; criação de centros nacionais de didática das disciplinas; instituição de um fundo para
o Instituto de Desenvolvimento Educativo e Escolar (IUS). Em todos os 9 Länder Federais foram criadas redes
regionais, para além de cinco redes distritais, para apoio das estruturas educativas regionais. Encontra-se ativo
um total de 18 centros regionais para a didática das disciplinas, em universidade e institutos de formação de
professores. Cumulativamente, desde 2004, foram sendo instalados, passo-a-passo, seis Centros de Competência
Educativa Austríacos (AECC) – dispondo de centros de didática das disciplinas para a bilogia, química e física (em
Viena) e para os estudos Alemães e matemática (em Klagenfurt) – bem como o Instituto para o Desenvolvimento
Educativo e Escolar (IUS, Klagenfurt e Viena), de carácter transdisciplinar. Aproximadamente 1.800 professores
estiveram já envolvidos nos projetos, que tiveram impacto em cerca de 40.000 alunos.
Hoje em dia, o IMST continua o seu trabalho para ancorar uma cultura de inovação de forma estruturante e para
consolidar o ensino exemplar da matemática, tecnologias da informação, ciências, estudos Alemães e tecnologia.
Durante 2011 e 2012, continuarão a ser apoiadas as redes regionais, ao abrigo de um programa de redes. Em
termos de planeamento regional, estas redes podem estabelecer as suas próprias prioridades e apoiar redes
distritais, centros didáticos especializados regionais, grupos especializados em escolas e/ou redes inter-escolas.
O programa permite também o estabelecimento de prioridades contextuais, promovendo, por exemplo, projetos de
pequena escala. Os eventos em rede proporcionam oportunidades para o intercâmbio de experiências, assim como
a melhoria estrutural e a disseminação do conhecimento e da experiência obtida. A partir de 2010, o IMST começou
a apoiar cinco a dez programas temáticos para projetos de turma e de escola, com vista a reforçar prioridades
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especíﬁcas, incluindo a competência em matemática e o trabalho cientíﬁco em sala de aula. Os programas de rede
e temáticos são monitorizados por equipas de programa, compostas por académicos de universidades e institutos
de formação de professores, bem como por professores das escolas, trabalhando em cerca de 20 projetos de turma
e de escola, por tema e por ano letivo. Graças ao sistema de apoio do IMST foi aberto o caminho para o ancoramento
futuro de conhecimento didático especializado, para que os projetos de política educativa se possam suportar em
estruturas sólidas. Os Centros de Competência Educativa Austríacos, por exemplo, revelaram ser atores chave para
a introdução de padrões educativos e de um exame ﬁnal centralizado, no ensino secundário. Deverá notar-se, no
entanto, que foi dada atenção especial à igualdade de género em todos os projetos IMST, sendo a mesma garantida
pela Rede do Género que alimenta os conteúdos e a estrutura de todas as atividades IMST e é alvo de menção na
secção 6 deste relatório.
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3 Reforma curricular e

aprendizagem indutiva

A maioria dos países que respondeu ao questionário mencionou que tinha recentemente
ocorrido, ou que estava em curso, ou, ainda, que iria ocorrer brevemente, uma reforma curricular
nacional com impacto nas disciplinas CTEM, ao nível do ensino primário e/ou secundário.
Israel começou em 2010/2011 a rever o programa de ciências e tecnologia das escolas primárias, com o objetivo
de deﬁnir claramente os conhecimentos e capacidades que cada aluno deverá ter adquirido, ao terminar o último
ano da escola primária. Cumulativamente, o programa de ciências e tecnologia para os alunos do secundário está
também a ser atualizado e estão a ser dados mais recursos às escolas para, a partir de 2010/2011, fazerem face
aos requisitos deste novo programa, cuja adoção integral será extensiva a todas as escolas. Apesar das
recomendações oﬁciais, as escolas despendem, em regra, menos tempo no ensino do programa de ciências e
tecnologia do que se sugere. Por esta razão, o Ministério da Educação aumentou a dotação de horas semanais de
ensino das ciências e tecnologia, para um mínimo de 4 horas por semana, no 7º ano, e de 5 horas por semana, no
8º e no 9º anos. Um aspeto importante do novo programa revisto é o de que as ciências e a tecnologia serão
ensinadas em laboratório, com grupos que não excederão os 28 alunos. Com este ﬁm, cada duas turmas serão
divididas em três grupos, e as escolas receberão um orçamento suplementar para cobrir as 2,5 horas adicionais
de ensino exigidas pelo terceiro grupo.
Um novo quadro curricular65 para o ensino primário e secundário foi introduzido na Lituânia em 2008, tendo sido
implementado nas escolas em 2009. Os programas de estudos CTEM centram-se na aprendizagem indutivae na
integração das TIC no ensino e aprendizagem, prestando, também, particular atenção aos aspetos socioeconómicos
das ciências e da orientação proﬁssional. Para apoiar a implementação do novo curriculum, o Centro de Prestação
de Educação66 preparou um Programa de Melhoramento Escolar (SIP Plus) estando a ser utilizados fundos Estruturais
da UE e fundos comunitários de ﬁnanciamento, para a implementação do programa. Estão atualmente em curso,
neste programa, sete projetos, sendo um dos quais o projeto “Infraestrutura para a Tecnologia, as Artes e as
Ciências” que envolve a disponibilização às escolas de computadores, smart boards, projetores multimédia e
laboratórios de computadores. O Centro de Desenvolvimento Educativo da Lituânia planeou também implementar
um modelo de divulgação curricular renovado, a partir de 2012-2014, modiﬁcando ferramentas educativas
computorizadas consideradas deﬁcientes ou criando novas ferramentas, para várias disciplinas, ao nível do ensino
secundário, incluindo as ciências, a tecnologia e a matemática.
O Centro de Desenvolvimento Educativo está também a implementar, atualmente, o projeto “Proporcionar
Possibilidades Mais Alargadas aos Alunos com idades entre os 14 e os 19 anos para a Escolha de um Percurso de
Aprendizagem, Fase II: Aprofundar a Diferenciação e Individualização da Aprendizagem para garantir a Qualidade
Educativa exigida pelo atual Mundo Laboral”67 2008-2013). O projeto pretende alargar as escolhas de percurso de
aprendizagem dos alunos, individualizando e diferenciando o currículo e expandindo as suas opções de estudo e
de carreira proﬁssional, tornar o currículo mais atraente e em linha com as exigências do mercado de trabalho
moderno e desenvolver as competências proﬁssionais dos alunos que nele participam. O projeto envolve a conceção
de orientações para programas modulares e de ferramentas metodológicas para o desenvolvimento de empresas
e emprego, desenvolvidas em cooperação com a indústria e a serem utilizadas por professores, administradores
escolares, especialistas e consultores de educação. Foram produzidos, por exemplo, vídeos de proﬁssionais
a trabalhar, pondo em destaque as suas capacidades proﬁssionais e as qualidades pessoais necessárias para
a proﬁssão escolhida, bem como as oportunidades de carreira que se lhes colocam. O desenvolvimento destas
orientações e recomendações aumentará o acesso à formação proﬁssional dos alunos com vários interesses,
necessidades e capacidades, permitirá a individualização da formação, diminuirá a carga de trabalho formativo
dos alunos e permitirá também, aos alunos, aplicar os seus conhecimentos na prática e planear as suas carreiras.
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A intenção é ajudar a diminuir o número de abandonos escolares precoces. O projeto está a desenvolver um novo
modelo de organização de ensino, que oferece mais escolhas aos alunos, de acordo com as suas necessidades, os
seus pontos fortes e as suas aptidões, estando também a conceber e testar os módulos de orientação nas seguintes
áreas disciplinares: Lituano, matemática, história e ciências (biologia, química e física). Está também planeado um
novo programa de ensino artístico, e encontram-se a ser desenvolvidas recomendações metodológicas para
a utilização das TIC no ensino, dirigidas aos professores de artes e tecnologia, incluindo a utilização de materiais
vídeo e áudio. Nos próximos anos, o projeto procurará aprender com países estrangeiros mais experientes nesta
área, convidando peritos a juntarem-se a redes de cooperação internacional.
Graças à reforma curricular do ensino secundário Dinamarquês de 2005 (centrada mais nas competências do
que nos conteúdos) o papel do trabalho transdisciplinar está a adquirir maior importância no ensino das disciplinas
CTEM.
O trabalho transdisciplinar é também o foco do projeto Romeno “A visão otimizada, do processo educativo, das
competências para a sociedade do conhecimento”68 (2009-2012). O programa piloto ﬁnanciado pelo Fundo Social
Europeu, e implementado pelo Ministério da Educação, Investigação, Juventude e Desportos, em parceria com
a empresa de software SIVECO Romania S.A. tem por objetivo utilizar uma abordagem transdisciplinar, em conjunto
com tecnologia multitátil, para aumentar o interesse e a motivação dos alunos no estudo das disciplinas CTEM. Os
professores e alunos criam equipas para partilharem e trocarem conhecimento, competências e soluções criativas,
em torno de vários temas relacionados com as CTEM, para reforço da aprendizagem transdisciplinar. O objetivo
principal é melhorar o processo educativo, através do desenvolvimento de parte do currículo escolar de forma
transdisciplinar, incluindo o desenvolvimento de materiais de ensino para as ciências e as humanidades, ao nível
do ensino secundário, com base nas necessidades de desenvolvimento dos alunos e levando em consideração os
padrões de qualidade nacionais. Este projeto transdisciplinar está ligado com a reorganização mais geral do
curriculum nacional69 da Roménia e do seu quadro de referência70 para o ensino secundário (2009-2012), iniciada
pelo Centro Nacional de Análise e Avaliação, em parceria com o Ministério da Educação, Investigação, Juventude e
Desporto, no qual a aprendizagem indutivae o trabalho trans-curricular desempenham um papel central.
Na Turquia, foi deﬁnido um novo programa curricular de ciências por forma a integrar uma aprendizagem
construtivista e centrada no aluno. Foram construídos laboratórios TIC, dotados de computadores e sensores de
mão, nas escolas secundárias e os professores são encorajados a utilizar as simulações para reforço da
aprendizagem CTEM. Estas novas ferramentas e métodos apoiam as características construtivistas do programa
curricular de ciências que foi revisto. Estes desenvolvimentos foram largamente inﬂuenciados pela investigação
conduzida em anos recentes pela TÜBİTAK71 - Conselho para a Investigação Cientíﬁca e Tecnológica da Turquia,
que especiﬁcamente promoveu os benefícios da utilização das TIC na educação. Pode-se considerar que estas
políticas educativas alimentam a Estratégia Nacional para a Ciência, Tecnologia e Inovação (2011-2016), apesar
de a educação escolar não ser nela expressamente mencionada. ÖBBS72 é a designação do exame nacional que
monitoriza os alunos com idades entre os 8 e os 16 anos, no que respeita às suas capacidades, no domínio da
matemática e das ciências. Para além disso, o projeto do Conselho Visão 2023 tem por objetivo principal a tarefa
de criação de uma sociedade competente em ciências e tecnologia, que utiliza conscientemente a tecnologia e é
capaz de desenvolver novas tecnologias e que possui as capacidades necessárias para converter os
desenvolvimentos tecnológicos em benefícios económicos e sociais.
O governo Sueco está atualmente a reformar os programas curriculares para o ensino obrigatório, com a reforma
Skola 201173, dirigida aos alunos com idades entre os 7 e os 16 anos, e para o ensino secundário, com a reforma
GY 201174, destinada a alunos com idades entre os 16 e os 19 anos. O programa curricular do ensino secundário
baseia-se nas recomendações dadas no relatório governamental intitulado “Padrões e qualidade mais elevados
nas novas escolas secundárias”. O relatório aﬁrma que cada curso deveria clariﬁcar quais os conteúdos
considerados essenciais e que, assim sendo, estes deveriam ser cobertos pelo ensino em sala de aula. Isto criará
condições mais justas que as atualmente existentes, uma vez que a avaliação será estritamente baseada nos
conteúdos transmitidos nas aulas. As reformas são acompanhadas da implementação de um novo sistema de
pontuação para efeitos de avaliação. São visadas todas as disciplinas, incluindo a matemática, a física, a biologia,
a química, a tecnologia e os estudos cientíﬁcos gerais. A intenção global é criar programas curriculares com uma
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estrutura mais clara e coerente, fomentar o interesse dos alunos e melhorar o seu desempenho na escola. O novo
currículo entrará em vigor no primeiro período de 2011.
O atual projeto75 inter-cantonal Suiço Bildungsstandards, que visa a harmonização dos curricula escolares cantonais,
conferiu também uma prioridade especial às disciplinas CTEM.
A Finlândia implementou recentemente a proposta de um grupo de trabalho para um programa curricular renovado.
Todas as disciplinas curriculares farão agora parte de um de seis clusters, incluindo um cluster de matemática e
outro compreendendo todas as disciplinas CTEM restantes. A importância da utilização da tecnologia estará também
mais presente no ensino de todas as disciplinas CTEM.
Na Irlanda, os desenvolvimentos curriculares principais incluem a reintrodução do ensino das ciências nas escolas
primárias, em 2002; a introdução de pontos por trabalho de projeto cientíﬁco no Junior Certiﬁcate, em 2006 e
o ensaio piloto de trabalho de projeto em matemática, para promoção de uma abordagem mais baseada em
inquérito, desde 2008, que iniciou o seu alargamento integral a todas as escolas secundárias, em 2010.
Enquanto parte do Plano de Ação Nacional para a Matemática, está a ser implementado um novo Programa de
Matemática para o Ensino Básico76, destinado aos alunos com idades entre os 6 e os 15 anos, do 1º ao 9º ano.
O novo programa envolve a reorganização e deﬁnição de metas, temas matemáticos, orientações metodológicas e
todos os aspetos relacionados com a gestão e avaliação do currículo.
No seguimento do Programa Quadro de Educação para o Ensino Elementar77 (2005-2008) da República Checa,
envolvendo a reforma dos programas curriculares das escolas primárias e secundárias, as disciplinas CTEM são agora
ensinadas ao abrigo de designações temáticas, tais como “o Homem e a Natureza” (onde se inclui a física, a química,
a biologia, a geograﬁa e a geologia) e “o Homem e o Mundo do Trabalho” (onde se inclui a tecnologia). A ideia principal
por detrás da reforma foi tornar as escolas mais independentes da administração central. Os programas curriculares
revistos enfatizam o aumento da autonomia pedagógica dos professores e o apoio à utilização de métodos novos e
inovadores, com relevo para as abordagens construtivistas. Em 2010, a República Checa executou também um projeto
curricular nacional designado “Apoio à Literacia”, que cobria cinco áreas, incluindo a literacia em matemática, nas
ciências e nas TIC. O projeto foi uma iniciativa do Ministério da Educação e foi implementado pelo seu Instituto de
Investigação Educativa. O projeto, centrado no ensino primário, foi uma reação à deterioração dos resultados dos
alunos Checos nos estudos PISA e TIMSS. O objetivo do projeto era descobrir se o curriculum atual apoiava ou não, de
forma adequada, o desenvolvimento da literacia dos alunos. Pretendia-se ainda proporcionar aos professores um apoio
metodológico eﬁcaz, para incrementar o desenvolvimento da literacia dos alunos.
Em 2011, o Ministério Checo da Educação, Juventude e Desporto está a rever os curricula e a identiﬁcar os
requisitos mínimos a serem alcançados pelos alunos, no ﬁnal dos 5º e 9º anos do ensino obrigatório. Uma vez
concluída esta revisão, está programada a realização de testes a nível nacional, para avaliar o nível de educação
dos alunos, nestes dois momentos das suas carreiras escolares. Os resultados dos testes constituirão a base para
as posteriores ações de acompanhamento, a desenvolver pelo Ministério neste domínio. No quadro de uma recente
emenda à lei escolar, visando a reforma dos exames ﬁnais do ensino secundário, foi lançada, no ano letivo
2010/2011, uma nova versão deste exame, num modelo levemente simpliﬁcado. Em 2012/13 a versão completa
do novo exame ﬁnal será implementada. O novo exame ﬁnal será constituído por duas partes: uma parte “estatal”
que será comum a todas as escolas do ensino secundário na República Checa, e que envolverá um conjunto de
exames obrigatórios e facultativos; e uma outra parte em que se permitirá às escolas que concebam de forma
independente as suas próprias áreas de especialização. Os exames obrigatórios serão disponibilizados com dois
níveis de diﬁculdade e os alunos deverão fazer três exames: língua Checa, uma língua estrangeira (com escolha
entre 5 línguas disponíveis) e matemática ou uma disciplina das ciências sociais ou uma disciplina TIC.
Adicionalmente, os alunos poderão escolher um máximo de três exames opcionais, mas os seus resultados nestes
exames não inﬂuenciarão o resultado da parte obrigatória.
A República Checa implementou também uma iniciativa de disponibilização de bolsas, recorrendo ao Fundo Social
Europeu, intitulada Dinheiro da UE para as Escolas78 (2010-2012). Esta iniciativa apoia várias abordagens curriculares
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inovadoras em diferentes áreas do ensino: CTEM, literacia ﬁnanceira, literacia na leitura e informação, ensino de
línguas estrangeiras, educação inclusiva, e utilização das TIC em todas as disciplinas. As escolas podem apresentar
candidaturas a uma bolsa, diretamente ao Ministério da Educação, e a bolsa poderá ser utilizada, por exemplo,
para aquisição de equipamento, formação de professores, ou produção de novos materiais de aprendizagem.
Espera-se que cerca de dois terços de todo o orçamento (4,5 milhares de milhão CZK, ou seja, 1,8 milhões de EUR)
distribuído ao longo dos dois anos seja investido em equipamento TIC. A iniciativa é atualmente dirigida apenas às
escolas primárias, mas uma subvenção similar, destinada às escolas secundárias e, mais especiﬁcamente, ao
ensino proﬁssional, estará disponível em 2012-2014. Esta última subvenção destinar-se-á a tornar possível
o desenvolvimento de competências e literacia CTEM no ensino secundário. As escolas secundárias que quiserem
candidatar-se a uma bolsa do programa Dinheiro da UE para as Escolas terão de preencher o seu perﬁl numa
ferramenta de avalização online, designada Škola 2179. Esta ferramenta está disponível em versão piloto desde
o ﬁnal de 2010 e foi concebida por forma a permitir às escolas avaliarem a utilização que fazem, atualmente, da
tecnologia e planear melhoramentos nesta área.
Pode ser constatado um enfoque especial na aprendizagem indutiva nas iniciativas e reformas mencionadas
pela França, Portugal, Estónia, República Eslovaca, Irlanda e Noruega, enquanto que na Finlândia esta constitui
um princípio subjacente a todas a disciplinas curriculares, incluindo as CTEM, desde 2004.
A bem conhecida iniciativa Francesa La main a la pâte80 centra-se na ciência prática e tem constituído a base
para a reforma da educação cientíﬁca nas escolas primárias e secundárias, desde 2002. A abordagem la main à la
pâte é baseada em inquérito e leva os alunos a desenvolver hipóteses e experiências para fomentar o interesse e
a motivação pelo estudo das ciências. Os alunos são os atores principais e os professores os facilitadores. O foco
está em fazer com que os alunos investiguem aplicações reais das CTEM na vida quotidiana. Esta nova abordagem
envolve formação de professores e uma avaliação exaustiva. A iniciativa La main à la pâte coopera também com
numerosos países estrangeiros, ativamente envolvidos na implementação deste método de ensino e aprendizagem.
Ao nível do ensino secundário em França, o BAC Professionnel foi encurtado para 3 anos em vez de 4, e a formação
prática que lhe está associada foi reformada, dando lugar a uma abordagem temática, implementada em conjunto
com uma perspetiva de investigação.
Em Portugal ocorreu uma reforma curricular no ensino básico que afetou alunos com idades entre os 10 e os 15
anos e no âmbito da qual foi atribuído às escolas tempo extra para aulas de ciências, para que os alunos pudessem
ser divididos em dois grupos, dando a cada um a oportunidade de trabalhar no laboratório e executar mais atividades
práticas81.
Na Estónia será lançado, em 2011, um novo programa curricular que coloca a aprendizagem indutiva em grande
destaque. As aulas de ciências serão dadas em grupos mais pequenos, permitindo a disponibilização de mais tempo
e recursos de ensino para atividades práticas, aprendizagem baseada em inquérito, aprendizagem no exterior e
tarefas de resolução de problemas.
Na República Eslovaca existem iniciativas82 centradas no ensino prático das ciências, em que o método utilizado
envolve o ensino através de projetos e a resolução de mistérios por parte dos alunos. As escolas envolvidas nestas
iniciativas de pequena-escala podem aﬁrmar que este método de ensino aumenta o interesse dos alunos por tarefas
de resolução de problemas.
O projeto piloto Discover Sensors83 (Descobrir os Sensores), na Irlanda, centra-se no desenvolvimento da
aprendizagem baseada em inquérito, através da utilização das TIC. O projeto piloto está a ser conduzido pelo Centro
Nacional para a Tecnologia na Educação e envolve a participação de 200 escolas secundárias.
O programa piloto Norueguês, Natural Schoolbag, (a Mochila Escolar Natural) disponibiliza fundos às escolas para
permitir que os professores possam ensinar fora da sala de aula, possibilitando desta forma um ensino mais
prático84.
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4 Reforçando a formação e o

desenvolvimento profissional dos
professores no domínio CTEM

4.1 Iniciativas online
Estão a ter lugar diversos esforços de formação em serviço de professores através de
eLearning.
Um exemplo disto é o plano de ação nacional Italiano, Mat@bel, que proporciona formação para professores de
matemática sob a forma de blended Learning no portal nacional dos professores PuntoEdu. O plano de ação,
implementado pelo Ministério da Educação, surge em resultado direto do mau desempenho dos alunos italianos
nos testes de matemática PISA. De momento, a formação é ministrada apenas a professores de alunos com idade
entre os 11 e os 15 anos, mas será expandida futuramente, para todos os níveis de ensino.
Tal como a Itália, Portugal reagiu aos fracos resultados dos alunos portugueses no questionário internacional PISA,
implementando um programa de formação em serviço de professores (do qual, no entanto, apenas uma pequena
parte é feita online) destinado a professores de matemática dos alunos mais jovens, com idades entre os 6 e os 11
anos. Durante 2005-2008, aproximadamente 12.600 professores participaram com êxito nas ações de formação,
que constituem parte de um programa em curso, integrado no Plano Nacional de Ação para a Matemática. Este
Plano de Ação destina-se, em particular, a professores do ensino básico, mas também engloba professores do
ensino secundário. Inclui várias medidas: Programa Matemática: Equipas para o Sucesso85 (através do qual equipas
de professores podem candidatar a respetiva escola a receber professores de apoio, que as irão ajudar
a implementar projetos inovadores com três anos de duração, baseados na melhoria da aprendizagem da
matemática por parte dos alunos); Programa de Matemática para o Ensino Básico (ver secção 3 sobre a reforma
curricular); promoção de programas de desenvolvimento proﬁssional para professores dos ensinos básico e
secundário; criação de uma base de dados de recursos educativos de matemática; avaliação de manuais escolares
de matemática e reorganização dos programas de formação inicial de professores e do acesso ao ensino CTEM.
Outro exemplo de eLearning para professores é o RVP.CZ portal86 Checo. Este portal disponibiliza apoio metodológico
a professores, para melhoria da qualidade do ensino. É disponibilizada formação e recursos para professores centrados
nas várias disciplinas, incluindo as CTEM, através de várias ferramentas digitais, incluindo wikis, objetos de
aprendizagem e portefólios digitais. O portal é monitorizado e atualmente 28% dos professores estão a utilizá-lo.
A Beta Techniek Platform Holandesa introduziu um programa de estímulo para professores CTEM atualmente em
exercício ou recentemente qualiﬁcados para lecionar no ensino primário e promove métodos inovadores e exemplos
de práticas quotidianas.
Na Finlândia, a formação em serviço de professores é subsidiada pelo governo e, no âmbito do projeto Aritmética,
Ciências, Tecnologia e eLearning (ASTeL), estão disponíveis na Internet materiais de ensino para a formação de
professores de física e química.
Na Estónia existe um programa nacional, em curso entre 2008 e 2013, para formação de professores e
administradores escolares na utilização do eLearning e de ferramentas TIC avançadas na sala de aula.
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Na Roménia, 13.000 escolas encontram-se agora equipadas com Sistemas de Gestão de Aprendizagem e
Conteúdos eLearning Avançados (AeL), graças ao projeto Educativo AeL87. Nos sistemas estão incluídos tutoriais
em eLearning para formação de professores.
O Programa para a Competência Digital da Noruega, que terminou em 2008, centrava-se também na melhoria
das capacidades informáticas dos professores e na disponibilização de recursos digitais de ensino e de novos
métodos de trabalho.
O Centro Nacional para a Tecnologia no Ensino da Irlanda disponibiliza aos professores do ensino primário88 e
secundário89 conteúdos digitais para o ensino das disciplinas CTEM.

4.2 Programas de formação em serviço de professores
O ensino das ciências experimentais tem constituído o foco de programas de formação em
serviço de professores, na Irlanda, Portugal e Itália.
O programa Descobrir a Ciência Primária90 da Irlanda é um importante projeto de formação de professores incluído
no programa nacional Descobrir as Ciências e a Engenharia. Este projeto é conduzido por uma parceria que inclui
os Ministérios da Educação e da Economia e a Organização Nacional de Professores Irlandesa, tendo sido
desenvolvidas parcerias industriais, em 2011. É disponibilizada formação aos professores do ensino primário bem
como úteis recursos online e conjuntos de atividades de sala de aula. As atividades incluem dias de integração
prática para os professores, que têm lugar em todo o país, em institutos de educação, institutos de tecnologia,
universidades e centros educativos. Este programa de formação começou com programa um piloto em 2005, para
poiar a reintrodução do ensino das ciências nas escolas primárias, ajudando professores não especializados em
ciências a gerirem, com êxito, os aspetos práticos da abordagem exploratória, utilizada para o ensino das ciências
e da matemática. O programa está em curso e evoluiu já para uma rede estabelecida de 4.300 professores a quem
é disponibilizado apoio em temas especíﬁcos (como atualmente, em 2010, a matemática). Estão envolvidas mais
de 3.100 escolas primárias em todo o país. É efetuada uma avaliação anual, para determinar o êxito e as orientações
a seguir no futuro. Estas avaliações mostraram que a satisfação dos professores tem sido sempre elevada e que
assim continua, e que o número global de participantes neste programa continua a crescer. O projeto Descobrir
a Ciência Primária gere anualmente também os Prémios de Excelência Cientíﬁca91. As escolas inscritas no projeto
Descobrir a Ciência Primária podem optar por se candidatar a um Prémio de Excelência Cientíﬁca. As escolas que
se candidatarem ao prémio têm de manter um registo das suas atividades cientíﬁcas e podem acumular créditos
convidando oradores para darem palestras acerca das ciências, expondo o seu trabalho e realizando outras
atividades exploratórias.
A generalização do trabalho prático no ensino das ciências nas escolas é um dos principais objetivos do Ministério
Português, com vista à promoção da literacia cientíﬁca entre todos os alunos. Entre 2006 e 2010 esteve em curso
um programa de formação em serviço de professores do ensino básico92, integrado no Plano Nacional de Ação para
as Ciências, que visava fomentar a utilização do trabalho experimental no ensino. O Ministério da Educação
encarregou o Centro de Investigação em Educação da Universidade de Aveiro de conduzir um estudo de avaliação,
para analisar o impacte do programa de formação, que se espera seja publicado no ﬁnal de 2011, em Português.
Os objetivos do estudo de avaliação são: comparar as práticas de ensino das ciências, antes e depois do programa
de formação, para identiﬁcar alterações que tenham ocorrido; avaliar o impacte do programa de formação nos
conhecimentos e capacidades cientíﬁcas dos alunos; analisar o impacte de ambientes colaborativos dentro das
escolas e entre escolas; avaliar a utilização e gestão de equipamentos e materiais de laboratório nas escolas e
avaliar o impacte dos Guias de Ensino das Ciências, produzidos no âmbito do programa, para complementar
a utilização dos manuais de ciências nas escolas básicas.
O plano de ação IIS: ensino da ciência experimental, da Itália, foi uma iniciativa nacional de formação em serviço
promovida pelo Ministério da Educação, em cooperação com associações de professores de disciplinas especíﬁcas
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e com os museus de Ciências e Tecnologia de Milão e Nápoles, que teve lugar em 2006-2007. A formação destinouse a professores com alunos com idades entre os 6 e os 16 anos e incidia sobre todas as disciplinas CTEM.
A iniciativa Estimular os Professores93 da Suécia, é uma iniciativa governamental muito mais abrangente, que visa
proporcionar formação acrescida aos professores e melhorar o respetivo status. O programa de desenvolvimento
proﬁssional contínuo, que faz parte da iniciativa, cobre todas as áreas disciplinares, incluindo as CTEM, e é
implementado pela Agência Nacional Sueca para o Ensino, Skolverket, em parceria com várias universidades.
Pretende aumentar a competência de professores qualiﬁcados e estagiários dos ensinos obrigatório e secundário,
por forma a melhor apoiar os alunos na concretização das suas metas de aprendizagem. Através deste
desenvolvimento proﬁssional contínuo para professores, os organizadores escolares têm oportunidade de reforçar
a competência dos professores, na teoria da disciplina que ministram e nas suas abordagens pedagógicas ao
ensino. Os organizadores recebem 56% do custo do salário médio de um professor, como subvenção do estado,
o que permite aos professores receberem, pelo menos, 80% do seu salário enquanto estudam. Exames nacionais
e internacionais mostram que o desempenho dos alunos se tem deteriorado em várias áreas, e a avaliação nacional
do ensino obrigatório (NU-03) conduzida pela Agência Nacional para o Ensino, concluiu que o mesmo tinha baixado
desde que a análise tinha sido conduzida em 1992 e 1995. Esta iniciativa de formação de professores baseia-se,
assim, em provas provenientes de investigação e em avaliações, demonstrando que os professores bem formados,
com capacidades e conhecimentos atualizados são um pré-requisito para a melhoria do desempenho dos alunos.
Um inquérito conduzido pela Agência Nacional para o Ensino, em 2008, mostra que a maioria dos professores
considera que aumentou os seus conhecimentos e que reforçou a sua competência pedagógica, em resultado do
programa. A maioria dos professores aﬁrma que modiﬁcou ou irá modiﬁcar a sua abordagem ao ensino e
aprendizagem das disciplinas CTEM (bem como das outras), em consequência do seu desenvolvimento proﬁssional.
Durante o período 2007-2011, o programa proporcionará a 30.000 professores: a possibilidade de escolher entre
200 cursos de nível educativo superior em teoria da disciplina e pedagogia educativa; a oportunidade de escolher
os cursos regulares disponibilizados pelas universidades; a troca de opiniões e de experiências com outros
professores no ativo; a oportunidade de estudo com recurso a tecnologias do ensino a distância e cursos disponíveis
em tempo parcial ou a tempo inteiro. O programa de formação de professores para desenvolvimento de
competências foi avaliado e o relatório94 está disponível em Sueco.
A Suécia dispõe também de uma iniciativa, Matematiksatsningen95, que consiste numa subvenção governamental
disponível para diretores, de escolas públicas ou privadas, para investimento em projetos de desenvolvimento e
formação, com vista ao reforço da qualidade do ensino da matemática no ensino obrigatório, no período de 20092011. A avaliação nacional do ensino obrigatório NU-03 mostrou que o ensino da matemática não está a ter
resultados de excelência, tendo o ensino e o debate sido reduzidos por contrapartida ao aumento do trabalho
individual. O estudo indicou também a necessidade de que o tempo letivo seja utilizado de forma mais construtiva,
para que os alunos desenvolvam mais eﬁcazmente as suas capacidades matemáticas. Cumulativamente, a análise
dos resultados da avaliação internacional TIMSS de 2007 demonstra que muitos alunos Suecos incorrem em erros
sistemáticos nos procedimentos de cálculo, exigindo os mesmos deteção e processamento precoces. O objetivo
da subvenção governamental, em conjunto com a disponibilização de materiais de apoio ao ensino pelo Centro
Nacional para o Ensino da Matemática, da Universidade de Gotemburgo, consiste em estimular e reforçar os esforços
de desenvolvimento da própria escola, para reforçar a qualidade do ensino da matemática. Muitos dos projetos de
desenvolvimento utilizam ferramentas técnicas modernas, tais como quadros interativos e computadores portáteis,
na tentativa de melhorar a eﬁcácia do ensino. A iniciativa será avaliada por várias universidades, em termos do
sucesso no aumento do número de alunos que deixam a escola com, pelo menos, nota positiva a matemática.
A Suécia tem também uma medida de política especíﬁca designada NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla
(Ciência e Tecnologia para Todos)96 que consiste num programa de desenvolvimento escolar, conduzido
conjuntamente pela real Academia Sueca das Ciências e pela Real Academia Sueca das Ciências de Engenharia,
em cooperação com os municípios em toda a Suécia. Nos municípios participantes, a NTA disponibiliza apoio ao
desenvolvimento curricular local, em ciência e tecnologia, ao nível do ensino primário. O programa está direcionado
atualmente, em primeiro lugar, desde o ensino pré-escolar até ao 7º ano (crianças com 13 anos) mas será expandido
para cobrir todos os níveis do ensino obrigatório. A NTA pretende estimular o interesse nas ciências e tecnologia,
reforçar a literacia cientíﬁca e encorajar mais jovens a escolher uma educação que os conduza a carreiras nas
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ciências e na tecnologia. A NTA começou em 1997 e tem sido ﬁnanciada pelo Ministério da Educação e Ciência,
bem como por diversos fundos privados. Esta medida Sueca baseia-se, uma vez mais, em provas contidas em
relatórios internacionais, tais como o relatório Rocard, que põem em destaque a necessidade de desenvolver
o ensino das ciências e da tecnologia nos primeiros anos de escolaridade. Os professores primários Suecos, como
em muitos outros países, não são, necessariamente, especialistas em ciências e tecnologia, tendo formação em
vários outros domínios disciplinares. Esta medida, como tal, visa em particular os professores que necessitem de
apoio, para proporcionarem aulas interessantes e eﬁcazes nestes domínios. O objetivo global da iniciativa é
disponibilizar ao governo uma base de conhecimentos, para apoio a decisões futuras sobre investimentos em
ciência e tecnologia, nos primeiros anos de ensino.

4.3 Atualizar as capacidades TIC dos professores
A reforma curricular estimulou novos desenvolvimentos na formação TIC de professores na Turquia. As instituições
de formação inicial de professores alteraram os programas de formação, de acordo com o novo programa curricular
de ciências Turco e foi disponibilizada formação em serviço para professores, pelo Ministério da Educação, com
vista a ajudá-los a integrarem os novos laboratórios de ciências, baseados em TIC97 e o portal educativo no ensino
das ciências. Cumulativamente, o Projeto Educativo Fatih98 (2011-2016) apoia o desenvolvimento, no âmbito das
TIC, de escolas e professores, através de cinco ações: disponibilização de infraestruturas de hardware e software;
disponibilização e gestão educativa de conteúdos eletrónicos; programas de ensino dedicados à utilização eﬁcaz
das TI, formação em serviço de professores e promoção de uma utilização das TI consciente, segura e mensurável.
Sob a liderança da Direção Geral das Tecnologias Educativas, o projeto Fatih está também envolvido em estudos e
projetos piloto relacionados com o ensino e a aprendizagem, com apoio de e-books e de e-lessons. O projeto está
a ser implementado pelo Ministério da Educação Nacional, sendo apoiado pelo Ministério dos Transportes. O objetivo
global do projeto é contribuir para a chamada “e-Transformação” da Turquia.
Também em resultado da reforma curricular em curso, a República Eslovaca considerou a competência TIC como
competência chave para todos os alunos, a partir de 2008. Para tornar este desejo realidade tornava-se necessário
garantir que o ensino das TIC estava atualizado. Para ultrapassar esta necessidade, o Ministério da Educação, em
cooperação com 5 faculdades de diferentes instituições do ensino superior, implementou a formação nacional DVUI
para 1500 professores de informática, a partir do período 2008-2011, o que envolve a distribuição a cada professor
de um computador portátil, do tipo notebook, para ﬁns de aprendizagem. Este programa já terminou mas está a ser
seguido pela iniciativa de formação MVP (2008-2012) que alargou o seu âmbito de aplicação a professores de uma
vasta gama de disciplinas do ensino secundário, incluindo todas as disciplinas CTEM. Tal como no anterior programa
de formação, cada professor envolvido na iniciativa de formação MVP recebe um notebook e formação em como
integrar, de forma eﬁcaz, a utilização das TIC no ensino da sua disciplina.
Portugal dispõe de uma iniciativa semelhante, no quadro da qual é oferecida aos professores de todos os níveis
de ensino, a possibilidade de adquirirem computadores portáteis, do tipo laptop, a preços especiais, para promover
a sua conﬁança nas TIC e a utilização de ferramentas tecnológicas, na sua prática de ensino99.
Para começar a monitorizar o progresso dos alunos na iniciativa Eslovaca, a Inspeção Nacional da Educação levou
a efeito, em 2008-2009, uma inspeção inicial, centrada nas TIC, numa amostra de escolas de todos os níveis de
ensino, em todo o país. Os inspetores monitorizaram diferentes indicadores, incluindo as competências chave, uma
das quais era a competência digital dos alunos. Os relatórios de avaliação foram redigidos com base nas
observações feitas nas escolas e nas respostas ao questionário dadas por diretores e professores, sendo que
a deﬁnição de políticas futuras nesta área será baseada nas suas conclusões.
Uma outra iniciativa em que está envolvida a República Eslovaca, relacionada com a atualização das capacidades
TIC dos professores, é o programa Parceiros na Aprendizagem, da Microsoft100. Trata-se de uma iniciativa global
com mais de 85 colaboradores envolvidos, abrangendo 114 países. O programa é dedicado a permitir o acesso à
tecnologia, apoiar a liderança e o uso das TIC no ensino e à construção de um sentido de comunidade em todas as
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escolas participantes. Pretende desenvolver novas abordagens ao ensino através do desenvolvimento proﬁssional
dos professores, disponibilizando-lhes ferramentas para a colaboração e a partilha de conhecimentos e experiências,
na sua região e em todo o mundo. A iniciativa formou, até agora, 8,8 milhões de professores e de dirigentes escolares
e chegou a 198 milhões de alunos. O Ministério Eslovaco da Educação envolveu-se pela primeira vez no programa
em 2004, e renovou a sua participação para o período 2008 a 2013. Em concreto, o programa101 é implementado
através de três principais ações: professores inovadores (disponibilização de ferramentas, fóruns e recursos aos
professores para construção de comunidades de prática, apoiar a colaboração e o acesso a conteúdos de alta
qualidade e apoiar os professores na integração das TIC no ensino e na aprendizagem, de forma signiﬁcativa.
A aprendizagem entre pares, para os professores, está organizada em 50 clubes e os eventos regulares incluem
uma conferência anual, roadshows e concursos para professores); escolas inovadoras (disponibilização às escolas,
governos e parceiros de recursos, formação, especialização e programas tecnológicos que ajudem as escolas
a melhor preparar os alunos para a vida e para o trabalho, no século XXI. Existem diversas escolas envolvidas no
teste de um projeto piloto de informática, à escala de 1:1102 e 8 destas escolas são apoiadas pela Microsoft); alunos
inovadores (conferir aos alunos do ensino secundário as capacidades para utilizarem as TIC no seu trabalho escolar
e na sua aprendizagem. Os alunos são informados acerca da segurança na internet e do uso eﬁciente e seguro das
redes sociais, quer através de debates presenciais em várias escolas, quer através de recursos disponibilizados
num sítio Web especíﬁco103). Com a ajuda dos seus parceiros e com base nas suas necessidades e prioridades,
nelas se incluindo as do Ministério da Educação da Eslováquia, o programa Parceiros na Aprendizagem continuará
a investir em áreas relevantes da investigação, onde se inserem os benefícios do ensino com recurso às TIC e
o impacte nos métodos dos professores e no currículo.
Ao longo do período 2008-2011, a Lituânia tem vindo a implementar um programa de formação em competência
tecnológica104, destinado a professores do ensino proﬁssional e a professores universitários, por forma a possibilitarlhes, nos recentemente criados centros de formação prática setorial, ensinar empregados de empresas de diversos
setores (incluindo engenharia), a trabalharem com tecnologias atualizadas. O objetivo é, no ﬁnal do projeto, ter
levado a efeito 100 programas de formação em competência tecnológica, destinados a 650 formandos (580
professores do ensino proﬁssional e 70 professores universitários) em associação com 12 setores industriais.
O projeto é principalmente ﬁnanciado pelo Fundo Social Europeu, sendo implementado pelo Ministério Lituano da
Educação e da Ciência. A duração média da formação recebida pelos professores é de 3 meses. No ﬁnal da
formação, a competência tecnológica de cada formando será avaliada de acordo com os requisitos estabelecidos
no Plano de Ação e, em caso de aproveitamento, será conferido um certiﬁcado de aquisição e desenvolvimento de
capacidades. O projeto pretende, em primeira instância, proporcionar um modelo eﬁcaz de melhoria das
competências tecnológicas entre professores do ensino proﬁssional e professores universitários e em resultado
disso, entre alunos e empregados também.
A República Checa dispõe também de dois projetos na área do desenvolvimento proﬁssional, embora relacionados
com todos os professores e não apenas com os do ensino proﬁssional. O projeto Apoio ao ensino das ciências
técnicas e naturais (2012-2013) visa o desenvolvimento das capacidades TIC dos professores, apoiando-os através
de manuais e de materiais digitais e proporcionando-lhes formação adicional com cursos de elearning. O uso das
redes sociais no desenvolvimento deste projeto está também considerado, por forma a reforçar a sua natureza
participativa e comunitária. Um segundo programa dirigido ao Apoio proﬁssional de professores (2012-2013)
disponibilizará aos professores materiais metodológicos e cursos de elearning relevantes. Cumulativamente,
a Faculdade de Matemática e Física, da Universidade Karlova, em Praga, leva a efeito cursos de verão105 para
professores TIC do ensino secundário.
A Roménia tem uma estratégia nacional em curso entre 2010 e 2013, dedicada a formar professores para criarem
o seu próprio software educativo106. A estratégia é uma iniciativa do Ministério da Educação, Investigação, Juventude
e Desporto e está a ser desenvolvida em parceira com a empresa de software SIVECO Romania S.A.. São visados
por esta iniciativa os professores de todas as disciplinas CTEM, do ensino primário e secundário.
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5 Orientar os alunos para carreiras
profissionais CTEM

A transição da vida escolar para o mundo do trabalho é um importante aspeto de várias das
iniciativas mencionadas nos vários países. Para encorajar os alunos a escolherem carreiras
proﬁssionais no domínio CTEM, é necessário que estes disponham de uma melhor ideia do
que signiﬁca, na prática, trabalhar em proﬁssões CTEM. Os países prosseguiram abordagens
diferentes para fazerem face a esta necessidade. Uma abordagem consiste em convidar
proﬁssionais CTEM ou estudantes universitários para virem às escolas trabalhar com
professores e alunos, enquanto outra se centra em permitir aos alunos visitar locais de
trabalho relacionados com as CTEM.
Na Noruega, um programa piloto designado Professor II - um apoio do mundo do trabalho, está atualmente em
curso (2009-2010), envolvendo a visita a 40 escolas de representantes da indústria para ensinarem ao lado dos
professores, em particular partes do programa curricular das CTEM. Esta iniciativa tem o objetivo de tornar o ensino
mais atualizado e relevante para o atual mundo do trabalho CTEM. Permite também aos alunos a perceção de como
as disciplinas CTEM são utilizadas na indústria, e traz à sala de aula uma visão do mundo do trabalho.
Num programa muito mais abrangente, mas com objetivos semelhantes, a iniciativa TaasiYeda (Conhecimento
Industrial) de Israel foi implementada no ano letivo 2010/2011, em parceria com a Administração para a Ciência e
Tecnologia do Ministério da Educação e o ramo educativo da Associação Industrial de Israel, TassiYeda. O objetivo
da iniciativa consiste em reforçar, de diferentes formas, a familiarização de alunos e professores com as atividades
reais da indústria em Israel. Nestas incluem-se parcerias entre escolas e a indústria, oﬁcinas e programas
especíﬁcos sobre a aplicação da aprendizagem CTEM ao trabalho quotidiano na indústria, bem como concursos e
visitas de estudo práticas a unidades industriais. Este vasto programa de cooperação visa também congregar
o know-how de gestão do setor industrial para apoio aos diretores, através do subprograma especial, “O Gestor
adota um Diretor”, no quadro do qual se estabelece um diálogo entre gestores industriais e diretores das escolas.
O objetivo, em termos gerais, é o de ajudar o sistema educativo a progredir com êxito e, em particular, nas disciplinas
das ciências e tecnologia. A aplicação de tecnologias e métodos avançados de gestão da indústria será
implementada em concreto, através de 80 pares de gestores e diretores, em conjunto com 12 encontros e palestras,
a par do diálogo interpessoal.
Tal como em Israel, os Países Baixos dispõem também de dois projetos envolvendo parcerias entre a escolas e
a indústria, visando, em especial, o fornecimento aos alunos de conhecimento prático sobre as potenciais carreiras
proﬁssionais no setor tecnológico. O projeto Jet-Net107 concretiza este objetivo ao nível do ensino secundário,
enquanto que o projeto Tech-Net se centra no ensino e formação proﬁssionais. A Jet-Net, Rede para a Juventude
e para a Tecnologia na Holanda, é uma iniciativa conjunta das empresas tecnológicas holandesas e das escolas
secundárias. Em conjunto, proporcionam aos alunos experiências que lhes mostram que a tecnologia é um desaﬁo
estimulante, pleno de sentido e socialmente relevante. Em colaboração com as escolas, as empresas desenvolvem
um ambiente educativo com conteúdos práticos para o currículo das ciências. Através de aulas, oﬁcinas e muitas
outras atividades, os jovens veem com os seus próprios olhos que existem muitos e variados empregos na área da
tecnologia. O projeto Jet-Net foi fundado, em 2002, pela Unilever, pela Shell, pela AkzoNobel, pela DSM e pela
Phillips, com o objetivo de aumentar o interesse dos alunos do ensino secundário em geral, pelas ciências e pela
tecnologia. A nível nacional,existem70 empresas que participam no Jet-Net (frequentemente com múltiplas
localizações). Participam também no projeto 170 escolas (um terço de todas as escolas do ensino secundário e do
ensino pré-universitário na Holanda). Entre as escolas, a vontade de aderir é tão forte que existe uma lista de espera
regional de 100 escolas. Em cada ano, 300 professores de ciências e conselheiros dos alunos participam no Dia
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Nacional dos Professores e, em 2010, 3.500 alunos do ensino secundário geral e pré-universitário participaram no
dia das carreiras do Jet-Net. O projeto Tech-Net funciona de forma muito similar e envolve parcerias entre
aproximadamente 1.900 empresas e 277 escolas proﬁssionais.
A atrás referida promoção da colaboração um-para-um do projeto Holandês, em que uma empresa forma par com
uma escola via comunicação direta, é um princípio também partilhado pelo projeto A Ciência é o Futuro108, da
República Checa. O objetivo do projeto é aumentar a atratividade das ciências e da tecnologia para os alunos do
ensino básico e secundário, através de uma cooperação entre escolas e empresas, demonstrando assim aos jovens
que uma carreira proﬁssional neste domínio tem futuro. O projeto faz parte da plataforma Negócios de Escolas Escolas de Negócios, que se baseia na bem-sucedida iniciativa da Parceria da Escola Irlandesa de Estudos
Empresariais, a qual envolve atualmente 120 grandes empresas e 167 escolas secundárias, em toda a Irlanda.
A versão Checa deste projeto está na sua fase inicial e envolve atualmente duas empresas, Bayer e IBM, e duas
escolas piloto. O projeto destina-se às escolas básicas (8º ano) e secundárias (3º ano) e é composto por quatro
módulos: capacidades de trabalho (excursões, oﬁcinas sobre CV e sessões de ciência prática) tutoria; trabalhos
a tempo parcial para alunos e formação de professores. O projeto é coordenado através de uma parceria entre
a associação cívica AISIS, representantes do Ministério da Educação e do setor empresarial e gestores de projeto
do projeto Irlandês original. A um nível mais local, tal como na Holanda, a República Checa tem parcerias entre
escolas proﬁssionais secundárias e empresas locais, na sua vizinhança imediata ou região. As visitas de estudo e
os estágios são atividades comuns para estas parcerias e algumas escolas mais ativas candidatam-se também
(através da autoridade local respetiva) a projetos ﬁnanciados pelos fundos estruturais da UE para apoio a visitas de
estudo a empresas locais. Cumulativamente, a 13 de Setembro de 2011, o Ministério Checo da Educação escolheu
o ensino CTEM como tema da sua conferência internacional anual. A conferência intitulou-se Parceria para
a Matemática, Ciências e Tecnologia: apoio ao ensino da matemática, das ciências naturais e da engenharia, através
da cooperação entre as escolas e as empresas109.
Na Estónia, o enfoque é mais colocado em trazer a indústria e proﬁssionais da área das CTEM à sala de aula.
Desde 2007 que existe uma iniciativa nacional designada “Visitas do Autocarro das Ciências às Escolas”, envolvendo
grupos de alunos universitários que organizam atividades cientíﬁcas e debates em escolas para os alunos.
O principal objetivo da iniciativa é aumentar o interesse dos alunos e sensibilizá-los para as possibilidades abertas
pelo estudo das disciplinas CTEM, a nível universitário e superior. Até agora, participaram nesta campanha mais de
300 escolas e as respostas dos alunos têm sido positivas. Existe grande procura por parte de outras escolas para
participarem na iniciativa. O Roadshow TIC Estónio foi uma campanha, implementada entre 2006-2008, que
envolveu estudantes universitários que encorajavam os alunos a seguirem estudos e carreiras TIC. Esta campanha
foi organizada em conjunto com a Associação das Tecnologias de Informação e das Telecomunicações, um
organismo privado. O Õpikodade Programm110 (Programa de Oﬁcinas de Ciência) é a mais recente iniciativa nacional
implementada na Estónia em 2010, com o ﬁm de encorajar os alunos, com idades entre os 17 e os 19 anos,
a prosseguir estudos adicionais e carreiras proﬁssionais no domínio das CTEM. Equipas de especialistas e
proﬁssionais cientíﬁcos organizam atividades e cursos cientíﬁcos mensais especiais, em centros regionais
localizados em escolas, por todo o país. As oﬁcinas estão abertas a todos os alunos e a iniciativa está a ser conduzida
pelo Ministério da Ciência e Educação, em cooperação com a Sociedade Estónia de Física, da Universidade de
Tartu. Atualmente participam neste programa Estónio 1.400 alunos e as respostas preliminares, quer de professores,
quer de alunos são muito positivas. Este facto ressaltou numa grande procura, por parte dos alunos, para
participarem no programa, em particular quando se veriﬁca falta de professores CTEM qualiﬁcados.
A Eslovénia tem uma campanha promocional semelhante, lançada em 2011 e organizada por universidades ao
nível regional, na qual representantes das faculdades visitam as escolas para motivarem os alunos a estudarem as
ciências físicas, ao nível do ensino secundário, por forma a se conseguir aumentar o número de alunos que escolhem
continuar os estudos universitários nesta área.
Na Finlândia, em vez de se organizarem visitas de alunos CTEM do ensino superior ou de proﬁssionais daquelas
áreas às escolas, existem programas que permitem a professores e alunos visitar organizações industriais, com
o ﬁm de aumentarem o conhecimento na área das proﬁssões CTEM.

Iniciativas para aumentar o Interesse dos Alunos na prossecução de Estudos e Carreiras Profissionais nos domínios da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática

29

O portal Web Suíço SimplyScience (http://www.simplyscience.ch) inclui uma plataforma de orientação proﬁssional,
destinada a alunos com idades entre os 12 e os 16 anos que cobre todas as áreas CTEM. No futuro, a plataforma
estará também disponível para os alunos com idades inferiores a 12 anos e acima dos 16, para o ensino proﬁssional,
para professores e conselheiros de careiras proﬁssionais. Reforçar o cada vez mais ténue interesse dos jovens
aprendentes pelas disciplinas CTEM é o objetivo principal do SimplyScience. A plataforma será, no futuro, expandida
para incluir a tecnologia e as ciências da engenharia. O portal Web Simply Science foi iniciado pela SGCI Chemie
Pharma Schweiz, a associação Suíça de empresas farmacêuticas e químicas.
Portugal e a Bélgica (Flandres) escolheram áreas CTEM especíﬁcas, nas suas iniciativas de orientação
proﬁssional visando dar resposta às necessidades ou faltas de proﬁssionais.
Uma abordagem mais especíﬁca, centrada em encorajar os alunos a prosseguirem carreiras proﬁssionais na
investigação biomédica e em áreas relacionadas, pode também ser identiﬁcada no projeto Champimóvel111
Português. Em 2008, pela primeira vez, jovens Portugueses com idades entre os 9 e os 14 anos experimentaram
uma visita interativa ao corpo humano. O “Champimóvel” da Fundação Champalimaud é um simulador 3-D interativo
e transportável que continua a levar o mundo mais atual das ciências médicas até aos corações e mentes dos
jovens alunos. “O “Champi” guia o espectador através de uma viagem interativa ao corpo humano, possibilitando
aos alunos presenciar muitas das mais relevantes e contemporâneas questões da ciência médica, tais como as
células estaminais, a nanotecnologia, o DNA e a terapia genética. Estas questões de biotecnologia e a sua aplicação
à melhoria da qualidade de vida têm grande relevância face aos objetivos CTEM listados nos programas curriculares
do ensino básico e secundário Português. A Fundação Champalimaud, em cooperação com o Ministério da Educação,
está a desenvolver um programa educativo com materiais pedagógicos para apoio à experiência de aprendizagem
por simulação. Pretende, ainda, motivar e sustentar a curiosidade dos jovens pelas ciências, em particular, pelas
carreiras proﬁssionais no domínio das ciências biomédicas.
O projeto Belga (Flamengo) De wererld aan je voeten112 (o mundo a teus pés) destina-se a estimular os alunos
com idades entre os 16 e os 18 anos para a escolha de estudos cientíﬁcos ou técnicos a nível universitário, com
um enfoque particular no encorajamento dos alunos (em especial do sexo feminino) a prosseguirem carreiras na
engenharia civil. Veriﬁca-se que faltam engenheiros qualiﬁcados na Flandres, sendo este facto causado, em parte,
pelo desconhecimento dos alunos em relação ao conteúdo das proﬁssões. O projeto tenta colmatar esta questão,
envolvendo os alunos em Webquests e pondo-os em contacto direto com engenheiros proﬁssionais. Estão envolvidos
neste projeto vários parceiros, incluindo o Ministério da Ciência e Economia e o Ministério da Educação, companhias
privadas, a KVIV - Real Sociedade Flamenga de Engenheiros e o Portal Educativo Flamengo para os professores –
KlasCement. Durante o período de 2008 a 2011, foram realizados 102 contactos entre escolas e empresas e
ocorreram 402 seminários. O projeto foi prolongado por um novo ano (2011-2012).
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6 Aumentar a participação de
mulheres em carreiras
profissionais CTEM

Na tentativa de aumentar a participação de mulheres em carreiras proﬁssionais CTEM, alguns
países optaram pela realização de oﬁcinas ou cursos de verão para alunas dos ensinos
primário e secundário, numa abordagem de role model, na qual professoras CTEM são
emparceiradas com alunas, ou através de sítios Web onde proﬁssionais CTEM partilham os
seus percursos proﬁssionais com os alunos.
Os conselhos escolares Suecos, desde 1985, e pela última vez em 2010, vêm disponibilizando subvenções para
cursos de verão Teknik för Flickor113 (tecnologia para raparigas). Os diretores de escolas municipais e independentes
podem utilizar este ﬁnanciamento para enviar alunas do ensino obrigatório (com idades entre os 6 e os 16 anos)
para cursos de verão, com uma duração de pelo menos uma semana e envolvendo pelo menos 5 alunas. Os objetivos
destes cursos tecnológicos de verão consistem em encorajar o interesse das raparigas pelo estudo e pela
prossecução de uma carreira proﬁssional no domínio das ciências naturais e da tecnologia, reforçar a sua conﬁança
para o trabalho nestas áreas e garantir que o seu envolvimento nas CTEM as pode beneﬁciar enquanto indivíduos,
bem como à sociedade e ao ambiente, em geral.
A Faculdade de Tecnologias de Informação da Universidade de Tecnologia de Brno, na República Checa, realiza
também um curso TI anual de verão para raparigas114.
Em Setembro de 2009, a fundação Ciência e Juventude Suíças, da Suíça, em cooperação com a Universidade de
Basileia, organizou também uma oﬁcina sobre vários temas CTEM, para raparigas com idades entre os 10 e os 13
anos, com o ﬁm de reforçar, por um lado, a consciência dos papéis a desempenhar pelos géneros neste domínio e,
por outro lado, o interesse nestes mesmos temas. A 12 de novembro de cada ano, as raparigas Suíças têm
possibilidade de acompanhar um dos seus pais no trabalho, como parte do projeto anual do “dia leve-a-sua-ﬁlhapara-o-trabalho!115 que tem granjeado muito êxito ao longo dos últimos nove anos. Como parte deste projeto, as
raparigas podem também participar num programa nacional que as apresenta a proﬁssões no setor técnico e na
área das ciências informáticas, regra geral preenchidas por homens. Mais de 10.000 raparigas participaram já
neste projeto116.
O Departamento de Emancipação do Ministério Holandês da Educação e Cultura lançou uma medida de política
envolvendo o desenvolvimento de projetos especiais para fazer com que as raparigas se interessem pelas CTEM.
Os Países Baixos estão também a começar a tentar uma abordagem do tipo role model, na qual professoras de
CTEM constituem pares com alunas, para as motivar a seguirem carreiras no domínio das CTEM. Uma outra iniciativa
Holandesa, que recorre a uma abordagem testemunhal, é um sítio Web em que professoras de matemática fornecem
informações sobre os seus próprios percursos, que conduziram a careiras no domínio da matemática117.
A França dispõe de um sítio Web semelhante, Elles en Sciences, dedicado aos testemunhos de mulheres que
trabalham no setor CTEM, dirigido a alunos do ensino secundário e universitário, aos seus pais e professores.
A República Eslovaca disponibiliza também à comunidade educativa um portal118 que visa popularizar as ciências
e a tecnologia na sociedade, contendo uma área dedicada às mulheres nas ciências.

Iniciativas para aumentar o Interesse dos Alunos na prossecução de Estudos e Carreiras Profissionais nos domínios da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática

31

A Noruega, a Áustria e a França têm políticas nacionais para garantir a igualdade de género nos seus sistemas
de ensino e formação.
A Noruega tem um Plano de Ação para a Igualdade de Género em todo o sistema educativo e de formação,
centrando-se uma parte desta ação no aumento do número de raparigas que vão escolher estudar disciplinas
CTEM.
A Áustria tem um desequilíbrio entre géneros muito marcado, no que respeita a alunos que escolhem seguir
estudos CTEM, sendo que as raparigas apresentam, consistentemente, piores resultados que os rapazes, como
evidenciado pelos testes internacionais PISA. Por esta razão, o projeto IMST (descrito na secção 2.3 deste relatório)
estabeleceu uma Rede de Género119 que visa tornar a igualdade de género um dado adquirido e criar uma cultura
de sensibilidade ao género na comunidade educativa. A rede é responsável por garantir que estes princípios de
género são mantidos ao longo de todas as atividades de projeto do IMST. Os objetivos da rede são reduzir
a resistência potencial às questões do género, sensibilizar os professores para as questões do género através de
formação, aconselhamento e informação e encorajar os professores a olharem para lá do género, reconhecendo
os talentos individuais, interesses e necessidades dos alunos. Entre os objetivos concretos do plano de trabalho da
rede, para o período 2010-2012, encontram-se os seguintes: aconselhar os professores sobre questões relacionadas
com o género, mediar o trabalho de peritos na temática do género, desenvolver um manual para professores sobre
a educação cientíﬁca igualitária em termos de género, garantir a inclusão de linguagem sensível ao género nos
relatórios de avaliação de todas as iniciativas que decorrem ao abrigo do projeto IMST e proporcionar
desenvolvimento proﬁssional contínuo sobre as questões relacionadas com o género. A rede produz também uma
newsletter trimestral que contém informação sobre eventos, novas publicações, tendências e temas de investigação,
no domínio do género e da diversidade. Dois exemplos de publicações recentes produzidas pela rede de género
incluem um estudo comparativo sobre as questões de género no ensino da física, ao nível do ensino secundário,
na Áustria e na Irlanda120 e dois relatórios contendo informações e sugestões para a implementação da igualdade
de género nas escolas primárias121 e secundárias122.
As questões de género relacionadas com as CTEM estão também em destaque na agenda em França, onde um
convénio interministerial foi estabelecido para o período entre 2006 e 2011, para a promoção de igualdade de
oportunidades entre raparigas e rapazes no sistema educativo. O convénio aﬁrma que a proporção de raparigas
que escolhe seguir os ramos cientíﬁcos e tenológicos dos estudos, nos anos ﬁnais do ensino secundário, deverá
ser incrementada em 20%, até 2010. Adicionalmente, a França tem vários concursos e prémios ﬁnanceiros para
encorajar as mulheres a abraçarem proﬁssões CTEM. Por exemplo, o concurso nacional Conjugez les métiers du
batiment au feminin!, organizado pelo CAPEB123 com o apoio dos ministérios responsáveis pela igualdade e pela
educação, está aberto a alunos com idades entre os 15 e os 16 anos, a quem é pedido que concebam projetos
subordinados ao tema da mulher nas proﬁssões da construção. O prix de la vocation scientiﬁque et technique des
ﬁlles (PVST) é o exemplo de uma bolsa anual de €1.000, atribuída a 650 alunas no seu último ano do ensino
secundário, que decidem prosseguir estudos CTEM no ensino superior, em áreas com muito poucos alunos do sexo
feminino.
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7 Papel da Tecnologia na agenda
CTEM

7.1 Estratégias tecnológicas abrangentes
As novas tecnologias e os media digitais revolucionaram a forma como vivemos e
trabalhamos, exigindo que os governos adotem estratégias digitais para modernizar as
políticas nos vários setores. Por esta razão, a Comissão Europeia introduziu a Agenda Digital
para a Europa como um dos elementos chave da Estratégia Europa 2020. A Áustria e Portugal
são países onde o papel das tecnologias na educação, e mais particularmente nas CTEM, é
considerado como sendo uma dimensão importante desta mais vasta agenda digital.
A eﬁt21 – Agenda Digital para a Educação, as Artes e a Cultura124, da Áustria, foi lançada em 2010 e estabelece
prioridades especíﬁcas para a integração e para a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação
nas instituições educativas, artísticas e culturais Austríacas. São seus objetivos: reforçar a qualidade do ensino e
da aprendizagem através da utilização eﬁcaz das TIC; equipar todos os alunos com as necessárias competências
digitais para o bem-estar pessoal, proﬁssional, social e cultural; proporcionar formação TIC nas escolas para conferir
aos alunos capacidades relevantes para o mercado de trabalho; utilizar as TIC na gestão cultural e educativa, para
melhorar a eﬁciência e promover um modelo organizacional sustentável; remover as barreiras de acesso às TIC
para todos, para melhorar a participação e integração social, em geral, com um foco especial na literacia nos media
e na e-segurança e utilização das TIC para tornar a herança cultural e artística Austríaca mais acessível a todos.
Existem muitas iniciativas educativas no âmbito da agenda digital eﬁt21, tais como o Cluster eLearning125, que
representa uma rede em toda a Áustria, atualmente com cerca de 170 escolas secundárias, bem como atividades
mais especiﬁcamente relacionadas com as CTEM, incluindo a promoção do portal de Recursos Cientíﬁcos Abertos
da União Europeia, que permite o acesso a uma coleção de dados digitais de instituições cientíﬁcas e de museus
na Europa.
Em 2005, O Conselho de Ministros de Portugal aprovou o Plano Tecnológico126, visando a implementação de uma
estratégia de crescimento e competitividade para mobilizar empresas, famílias e instituições para fazerem face
aos desaﬁos de modernização com que o país se tem confrontado nos últimos anos. O Plano Tecnológico assenta
em três eixos: conhecimento, tecnologia e inovação. Ao preparar os Portugueses para a sociedade do conhecimento,
o plano pretende fomentar medidas estruturais para o reforço do nível que qualiﬁcação médio da população e
implementar um vasto e diversiﬁcado sistema de aprendizagem ao longo da vida. Em termos de tecnologia, o plano
pretende ultrapassar o hiato cientíﬁco e tecnológico, reforçar as competências cientíﬁcas e tecnológicas, públicas
e privadas, e reconhecer o papel desempenhado pelas empresas no processo de criação de empregos qualiﬁcados
e de atividades relacionadas com Investigação e Desenvolvimento (R&D). Para fomentar a inovação, o plano pretende
ajudar a cadeia produtiva a adaptar-se aos desaﬁos da globalização, através do desenvolvimento de novos
procedimentos, sistemas organizacionais, bens e serviços. A Agenda Digital 2015127 é um programa de ação
estabelecido em 2010 como parte do Plano Tecnológico e inclui 26 medidas centradas em 5 áreas de intervenção
prioritárias – Redes de Nova Geração, Melhor Governação, Educação de Excelência, Saúde de Proximidade e
Mobilidade Inteligente. O Plano Tecnológico Português integra um exaustivo processo de monitorização e, segundo
o painel de avaliação da União da Inovação 2010, da Comissão Europeia, Portugal progrediu mais que qualquer
outro país em termos de inovação, ao longo dos últimos 5 anos.
A linha prioritária para a Educação de Excelência é dirigida pelo Plano Tecnológico para a Educação, aprovado pelo
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Conselho de Ministros em 2007. O seu objetivo principal consiste em consolidar a posição de Portugal como
referência na disponibilização e utilização das ferramentas TIC, para a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem. A linha de ação para o ensino, da agenda digital, comporta seis medidas, incluindo uma
especiﬁcamente relacionada com a matemática no ensino das CTEM. São elas: áreas pessoais em sítios Web para
os alunos, seus professores e pais; plataformas virtuais de aprendizagem; livros de exercícios virtuais; ciber-escola
para a língua Portuguesa; matrículas nas escolas, certiﬁcação online e um tutor virtual para a matemática. O sistema
virtual para a aprendizagem da matemática, destinado aos primeiros quatro anos do ensino básico procura: ajudar
os alunos na aprendizagem da matemática, através de sessões tutoriais virtuais; ajudar os professores a ensinar
matemática, através de ferramentas de aprendizagem que possam ser utilizadas com computadores e/ou quadros
interativos, bem como ferramentas digitais que permitam aos professores criar os seus próprios conteúdos; apoiar
pais e encarregados de educação, permitindo-lhes seguir os progressos das suas crianças na aprendizagem da
matemática e proporcionar assistência técnica a alunos, professores e encarregados de educação, relativamente
a questões técnicas relacionadas com a utilização do tutor virtual. Durante 2010-2011, o tutor virtual de matemática
completou uma bem-sucedida fase piloto, e a sua implementação estender-se-á até 2015. A expansão potencial
para outras disciplinas, CTEM e não CTEM, está a ser considerada.

7.2 Utilização das TIC no ensino CTEM
Mais de metade dos países inquiridos respondem que apenas dispõem de documentos
regulamentares gerais sobre a forma como as TIC deverão ser utilizadas no currículo escolar,
ao passo que na Finlândia, Noruega, França, Dinamarca, Espanha e Portugal, existem
orientações especíﬁcas para a sua utilização no ensino e aprendizagem CTEM.
As TIC são geralmente valorizadas por todos os países, dada a sua aptidão para diversiﬁcar o processo de
aprendizagem e tornar o estudo das disciplinas CTEM mais divertido e atraente. São referidas várias razões para
justiﬁcar o valor acrescentado associado à utilização das TIC no ensino CTEM. Entre elas incluem-se: recolha, registo
e análise de dados; possibilidade de executar experiências rápidas e seguras, não possíveis de levar a cabo de
outra forma na sala de aula, devido à falta de equipamentos ou à perigosidade que lhes é inerente; simulação e
visualização de estruturas 3D nas ciências e modelação na matemática. Os países mencionam também os benefícios
mais gerais de aprendizagem, associados às TIC, e também aplicáveis às disciplinas CTEM, incluindo: possibilidade
de apresentar a informação em formatos claros, apresentáveis e diferentes (tais como gráﬁcos de barras ou
circulares); acesso à internet e a conteúdos digitais multimédia; partilha de informação online através de ambientes
Web colaborativos e interativos; permitir uma aprendizagem mais ativa e autorregulada/personalizada, sem
constrangimentos de tempo ou local e permitir aos alunos que pratiquem repetidamente e que obtenham resultados
rapidamente. A incorporação das TIC no ensino e aprendizagem CTEM é também muito bem avaliada pelo facto de
disponibilizar aos alunos as mais recentes competências digitais e oportunidades para o networking internacional,
necessário para a efetiva participação no mundo globalizado de hoje.
Na Estónia e na Finlândia a utilização da Tecnologia é um tema transversal ao currículo, e que deve ser respeitado
no ensino de todas as disciplinas, incluindo CTEM. Em Portugal, são também especiﬁcados resultados gerais de
aprendizagem no domínio das TIC e, tal como na Estónia e na Finlândia, baseiam-se num princípio transdisciplinar.
Na Irlanda, a integração das TIC no ensino de todas as disciplinas é garantido pelo Quadro Nacional de Referência
TIC, no qual o uso das TIC é estipulado como método pedagógico a ser utilizado ao longo do currículo. Na Noruega
estão deﬁnidos como competência básica a ser utilizada ao longo de todo o percurso educativo, como é também
o caso em França, em que a quarta competência do Socle Commun de Connaissances et de Compétences (Base
Comum de Conhecimentos e Competências) é devotada à utilização das TIC. A República Checa, por outro lado,
não dispõe de quaisquer documentos regulamentares especiﬁcando a forma como as TIC deverão ser utilizadas no
ensino e na aprendizagem – as escolas têm autonomia para decidir sobre esta matéria. Ao contrário dos Países
Baixos, no entanto, (que são uma exceção ao não disporem de quaisquer objetivos ou recomendações para as TIC
a nível nacional128), os documentos regulamentares da República Checa contêm algumas recomendações gerais
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para o uso das TIC no ensino e aprendizagem. Mais de metade dos países inquiridos aﬁrma que existem documentos
regulamentares gerais detalhando a forma como as TIC deverão ser utilizadas no ensino e aprendizagem ao longo
do percurso escolar, embora não existam orientações especíﬁcas para a utilização das TIC nas disciplinas CTEM.
Os países onde existem orientações especíﬁcas sobre a utilização das TIC para o ensino e aprendizagem CTEM,
em particular, incluem: Finlândia, onde as orientações são dadas no currículo nuclear nacional; Noruega, onde
a utilização das TIC é detalhada nos objetivos das competências de cada disciplina em cada nível, no novo
Curriculum para a Promoção do Conhecimento; Suécia, onde, de forma similar, as competências TIC especíﬁcas
são integradas em cada disciplina nos novos curricula para o ensino obrigatório (alunos dos 7 aos15 anos de idade)
e secundário (idade entre os 16 e os 19 anos) que entrará em vigor no outono de 2011; Bélgica (Flandres) e
França, onde a utilização das TIC é especiﬁcada no programa nacional de cada disciplina e Dinamarca, Espanha
e Portugal129 onde a forma como as TIC devem ser utilizadas está descrita nas recomendações metodológicas do
programa de cada disciplina CTEM.
As TIC são utilizadas no ensino de todas as disciplinas CTEM, em todos os países inquiridos, embora em graus
diferentes.
Na República Eslovaca, a utilização das TIC é rara nesta área, principalmente devido à falta generalizada de
computadores nas escolas.
Na Áustria, embora a utilização das TIC seja obrigatória para o ensino de todas as disciplinas, a lei que rege
a classiﬁcação dos alunos não estipula o uso das TIC, o que conduz a que os professores, muitas vezes, não as
utilizem na prática.
A Estónia também reivindica que embora um número considerável de professores utilizem as TIC no ensino das
disciplinas CTEM, muitos não o fazem porque tal exigiria alterar hábitos de ensino tradicionais e disponibilidade
para saírem da sua zona de conforto.
É interessante notar que, na Finlândia, as TIC são de facto mais utilizadas de forma signiﬁcativa noutras disciplinas
(como ilustrado pelos resultados do SITES 2006) sendo referido que os professores CTEM são muito críticos em
relação à utilização das TIC e de software educativo. Isto parece estar em contraste direto com o que se passa em
Itália, onde existe evidência de que muitos professores de disciplinas CTEM produzem objetos digitais de
aprendizagem, que são depois recolhidos no portal nacional da educação para formação de professores, PuntoEdu,
e disponibilizados a todos os professores.
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Conclusões
Esta panorâmica comparativa das várias iniciativas nacionais, das ações de políticas e das reformas, que estão
a ter lugar em 21 países membros da European Schoolnet, demonstra que o crescente interesse dos alunos em
prosseguir estudos e carreiras proﬁssionais no domínio das CTEM é ainda uma questão muito importante para os
Ministérios da Educação em toda a Europa. O relatório põe em destaque o facto de estes países estarem
a confrontar-se com os mesmos desaﬁos e de optarem, muitas vezes, por soluções semelhantes.
O desenvolvimento de curricula e métodos de ensino CTEM eﬁcazes e atraentes e uma melhor formação e
desenvolvimento proﬁssional dos professores são elementos que se encontram no cerne do esforço para tornar os
estudos e as careiras proﬁssionais da área CTEM numa opção mais popular entre os jovens aprendentes.
A abordagem mais exaustiva é tomada por países que implementaram estratégias nacionais e/ou instituíram centros
nacionais ou regionais para melhorar a qualidade do ensino CTEM e para reforçar a sua popularidade. A abordagem
holística inclui habitualmente todas as disciplinas CTEM, cobre todo o período de aprendizagem ao longo da vida e
envolve parcerias público-privadas entre o governo, o setor educativo e a indústria.
As ações nacionais e regionais identiﬁcadas no relatório incluem uma reforma curricular que favorece
a aprendizagem baseada em inquérito, o estabelecimento de redes de professores e de outros agentes interessados,
formação de professores, campanhas e concursos dirigidos aos alunos, bem como iniciativas que encorajam
a adoção de carreiras CTEM e a participação das mulheres. O objetivo de longo prazo destas diferentes medidas
consiste em desenvolver uma cultura cientíﬁca sustentável, fortemente implantada na sociedade, para garantir
o contributo da Europa para um brilhante futuro de inovação cientíﬁca e tecnológica, do qual também beneﬁciará.
Deverá notar-se que ainda que este relatório se foque principalmente nas medidas nacionais tomadas por países, na
área da promoção dos estudos e carreiras proﬁssionais CTEM, muitos dos países que para ele contribuíram estão
também envolvidos em iniciativas Europeias e internacionais neste domínio. Na realidade, o próprio relatório é um
produto do projeto Europeu Spice, que visa a partilha das melhores práticas em termos de abordagens de ensino
CTEM e envolve os Ministérios da Educação de Portugal e da República Checa, como parceiros. Outros projetos
Europeus relacionados com as CTEM e coordenados pela European Schoolnet incluem o Ingenious130 – Organismo
Coordenador Europeu para o ensino CTEM; iTec131 – que visa a conceção e a construção de cenários de ensino e
aprendizagem para a sala de aula do futuro e a campanha eSkills132 – centrada na promoção de estudos e carreiras
proﬁssionais nas TI. Países como a Áustria, a República Checa, a Dinamarca, a Itália, a Lituânia, Portugal e a Turquia,
que contribuíram para este relatório, estão também envolvidos nestes projetos. Embora fora do âmbito deste relatório,
seria interessante, no futuro, analisar as formas como os países, a nível individual, se envolvem nestas iniciativas
CTEM pan-Europeias e avaliar o impacte e a inﬂuência que isto tem nas suas agendas e prioridades nacionais, neste
domínio.
A maior parte das iniciativas e reformas nacionais identiﬁcadas neste relatório foi implementada há relativamente
pouco tempo e, como tal, não está ainda disponível qualquer avaliação, embora a mesma esteja, por vezes, planeada.
Seria muito vantajoso para os países que ainda não têm planeada a avaliação das várias iniciativas e reformas
implementadas, que também o ﬁzessem, e que aqueles que já a têm tornassem os respetivos resultados públicos,
logo que disponíveis. Digno de interesse é o facto de o presente relatório de 2011 vir mostrar que, desde que algumas
estratégias e iniciativas CTEM foram relatadas no anterior relatório de 2010, as mesmas foram ou ampliadas ou
substituídas por outras. Em qualquer dos casos, apesar dos cortes orçamentais governamentais, os Ministérios da
Educação, bem como o setor privado, continuam a investir no reforço da qualidade da educação CTEM, convictos que,
ao fazê-lo, injetarão o crescimento e a inovação de que a Europa tanto necessita. Esperamos receber mais informações
a nível nacional para que as possamos integrar, futuramente, numa versão deste relatório, regularmente atualizada.
As sinergias potenciais com o trabalho do Cluster MST da Comissão Europeia serão também consideradas no quadro
do acompanhamento que a European Schoolnet fará dos desenvolvimentos no domínio CTEM.
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Contributos
Os seguintes pontos de contacto nacionais são ou foram contactados por Membros da
Rede da European Schoolnet.
Áustria

Axel Zahlut, Rede Europeia de Escolas Inovadoras, Áustria.

Bélgica (Flandres)

Pascal Craeye, KlasCement Portal da Educação.

Dinamarca

Brian Krog Christensen eClaus Helmann Christensen, Ministério da Educação.
Departamento do Ensino Secundário Superior Geral.

Eslovénia

Mojca Orel, Rede Académica e de Investigação da Eslovénia (ARNES).

Espanha

Agustín Muñoz Núñez, Instituto de Tecnologias Educativas, Ministério da Educação.

Estónia

Ülle Kikas, Ministério Estónio da Ciência e Educação; Aimur Liiva, Fundação Tiger Leap.

Finlândia

Ella Kiesi e Jari Koivisto, Conselho Nacional da Educação.

França

Nathalie Terrades, Ministério da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação.

Irlanda

Jerome Morrissey, Centro Nacional para as Tecnologias no Ensino e Peter Brabazon,
Programa Nacional Descobrir as Ciências e a Engenharia.

Israel

Shoshana Cohen e Yigal Dor, Ministério da Educação, Administração para as Ciências
e Tecnologia e Dov Winer, MAKASH.

Itália

Laura Franceschi, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo per l’Autonomia Scolastica.

Lituânia

Aušra Gutauskaitė, Centro de Desenvolvimento Educativo.

Noruega

Anders Isnes, Centro Norueguês para a educação Cientíﬁca e Morten Søby, Centro
Nacional para as TIC no Ensino.

Países-Baixos

Vincent Jonker e Marja van den Heuvel-Panhuizen, Instituto Freudenthal, Universidade
de Utrecht; Michael Wetering e Pinar Coskun, Kennisnet e Rose Headley, Ministério da
Educação, Cultura e Ciência.

Portugal

Ana Luisa Paiva e Paula Serra, Ministério da Educação, Direção Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular.

República Checa

Petr Chalus e Barbora Grecnerova, Agência Nacional para os Programas Educativos
Europeus, Centro para os Serviços Internacionais; Petr Naske, Sindicato Checo dos
Informáticos na Educação; Katarina Nemcikova, Instituto de Investigação da Educação.

República Eslovaca

Viera Blahova, Ministério da Educação, Ciência, Investigação e Desporto.

Roménia

Gabriela Streinu-Cercel, Centro Nacional de Avaliação e Análise.

Suécia

Anders Palm, Christina Szekely, Peter Karlberg, e Per Kornahll, Agência Nacional Sueca
para a Educação, Unidade para o Aperfeiçoamento Escolar.

Suíça

Christian A. Gertsch, SFIB-CTIE.

Turquia

Tunc Erdal Akdur e Ebru Karaca, Ministério da Educação, Direção Geral das Tecnologias
Educativas.
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Educação da Ciência Agora: Uma Pedagogia Renovada para o Futuro da Europa: http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_pt.pdf.

6

O Projeto Spice é um projeto ﬁnanciado pela Comissão Europeia, no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da
Vida, que visa recolher, analisar, validar e partilhar práticas pedagógicas inovadoras, em particular centradas na
aprendizagem baseada em inquérito, reforçando ao mesmo tempo o interesse dos alunos pelas ciências. O projeto
SPICE identiﬁcará as melhores práticas em termos de abordagens de ensino na matemática, ciências e tecnologia, e
partilhá-las-á por toda a Europa. Os critérios de boas práticas proporcionarão orientações para garantir a qualidade e
a natureza inovadora de novos projetos. O projeto Spice é coordenado pela European Schoolnet (EUN) em parceria com
a Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) de Portugal e a Dum zahranicnich sluzeb MSMT (DZS)
da República Checa. Vd. http://spice.eun.org.

7

Áustria, Bélgica (Flandres), Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Irlanda, Israel, Itália, Lituânia,
Noruega, Países Baixos, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Roménia, Suécia, Suíça e Turquia.

8

O relatório Rocard recomenda o desenvolvimento de redes de professores como sendo importantes para a melhoria da
qualidade do ensino e para estimular a motivação.

9

http://spice.eun.org

10

Kearney, C. (2010) Efforts to Increase Students’ Interest in Pursuing Mathematics, Science and Technology Studies and
Careers: National Measures taken by 16 of European Schoolnet Member Countries, European Schoolnet, Bruxelas.

11

Sempre que existam notas, referindo sítios Web e/ou relatórios online/ofﬂine, sem indicação de língua, a informação
estará disponível em Inglês. Sempre que a informação não estiver disponível em Inglês, este facto será indicado.

12

http://www.kslll.net/PeerLearningClusters/clusterDetails.cfm?id=12.

13

Para exemplo, ver: McKinsey & Company (2007), How the World’s Best-performing School SyCTEMs Come Out on Top,
http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds_School_SyCTEMs_Final.pdf, e Hattie, J.
(2003, outubro), Teachers Make a Difference: What is the Research Evidence? Documento apresentado na Conferência
Anual do Conselho Australiano para a Investigação Educativa, sobre Construção da Qualidade nos Professores,
Melbourne.

14

Por outras palavras, parece lógico que quanto melhor for a qualidade do ensino MST, mais atraentes serão, para os
aprendentes, as carreiras proﬁssionais nesta área, da mesma forma que quanto mais o ensino MST se centrar em
questões socioeconómicas de interesse para as raparigas, melhor se resolverá a questão relacionada com o equilíbrio
de género nos estudos e nas carreiras MST.

15

Claro está que outros fatores fazem também parte deste impulso, incluindo tornar as oportunidades de emprego no
Mercado MST mais atrativas para os jovens.

16

Países Baixos, Noruega, Irlanda, Israel, Suíça, Itália, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Portugal e Espanha.

17

http://www.manifestwt.nl/images/manifest/MasterplanPOdef.pdf (Texto completo em Neerlandês, com um sumário
executivo no ﬁnal do documento, em Inglês).

18

http://www.manifestwt.nl/images/manifest/Manifest-EN.pdf.

19

www.schoolaanzet.nl.
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20

http://www.centresofexpertise.nl/ (em Neerlandês).

21

http://www.centresofexpertise.nl//docs/Beleidsdocumenten/planciehermans.pdf (em Neerlandês).

22

http://www.centresofexpertise.nl//docs/Beleidsdocumenten/planciedeboer.pdf (em Neerlandês).

23

http://www.wetenschapmaaktknap.be/&usg=ALkJrhg8U2VJ44pmqZETCTMCpzzw5wj1HQ (em Neerlandês).

24

http://www.wetenschapsinformatienetwerk.be/

25

http://technopolis.be/eng (em Neerlandês).

26

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Strategi-%20Realfag%20for%20framtida.pdf (em Norueguês).

27

Mais informações sobre o Programa de Ciência para o Ensino Primário na secção 4.2 Programas de Formação em
Serviço de Professores.

28

http://www.education.gouv.fr/cid54824/une-nouvelle-ambition-pour-les-sciences-et-les-technologies-a-l-ecole.html
(em Francês).

29

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scitech/TchumMadaim/NoarShocherMada/ (em Hebraico).

30

Estes campos de verão oferecem atividades no âmbito das ciências e tecnologia, que se encontram integradas com
disciplinas da área das humanidades.

31

Os parceiros privados envolvidos são: ABB Schweiz AG, Cisco SyCTEMs, IBM Forschungslabors Zurich, Lonza AGs, Meyer
Burger AG e OC Oerlikon.

32

17% da força de trabalho Suíça é constituída por mulheres que trabalha, em carreiras técnicas – uma pequena
proporção, muito baixa em comparação com os padrões internacionais.

33

A primeira das ações do Grupo de Trabalho consistiu num inquérito às escolas sobre o equipamento de laboratório.
O inquérito analisou a situação em 11.000 escolas, com uma análise mais aprofundada numa amostra de 1.400 escolas.
Os resultados foram apresentados em maio de 2008 e sugerem que as escolas necessitam de um melhor suprimento de
equipamentos, mas também de formação de professores, para que o equipamento possa ser utilizado da forma mais
eﬁcaz. O relatório está disponível no sítio Web do Ministério da Educação em www.istruzione.it.

34

http://www.helsinki.ﬁ/luma/english/introduction/shtml

35

http://rvo-society.be

36

http://www.skolverket.se/sb/d/3631/a/12119 (em Sueco).

37

http://www.ﬁ.uu.nl/en/welcome.html

38

Matemática, física, química, ciências informáticas e tecnologia.

39

Principalmente vocacionado para alunos com idades compreendidas entre os 7 e os 18 anos.

40

http://www.iqpark.cz/en/ e http://www.techmania.cz/ (em Checo).

41

Para exemplo ver: Projeto Talnet (http://www.talnet.cz); Projeto StarTech (http://www.startech.cz); e projeto A Ciência na
Rua (http://www.ceskahlava).

42

http://www.tyzdenvedy.sk/information-in-english

43

http://www.minedu.sk/data/USERDATAEN/VaT/veda_technika_ENG.pdf

44

http://www.universcience.fr/en/about-us/contenu/c/1248108396090/universcience-fr-website/

45

Outras atividades desenvolvidas por esta organização incluem a Equipa de Ciência K, um projeto de desenvolvimento
regional Dinamarquês, destacado pela OCDE como boa prática, bem como projetos de colaboração internacionais com
a Associação Europeia de Eventos de Ciência (EUSCEA), da qual é cofundadora.

46

www.scienceweek.ie

47

www.mathsweek.ie
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48

www.engineersweek.ie

49

www.scifest.ie

50

http://www.course-en-cours.com/ (em Francês).

51

www.cangurul.ro (em Romeno).

52

http://rms.unibuc.ro (em Romeno e noutras línguas)

53

www.oi.sk

54

www.p-mat.sk and www.pikomat.sk

55

www.pikofyz.sk

56

www.ksp.sk

57

www.seminardelﬁn.sk and www.p-mat.sk

58

http://ibobor.sk/ (in Slovak) and http://www.bebras.org/en/welcome (em Inglês).

59

Olimpíadas Internacionais da Informática; Olimpíadas Asiáticas e Olimpíadas Internacionais da Física; Olimpíadas
Internacionais da Matemática; Concurso Internacional dos Jovens Cientistas.

60

Concurso Olympi Da; Concurso de Biologia; Concurso de Física Shalhevet Fraier; Olimpíadas da Astronomia e do Espaço;
Concurso da Matemática por correio.

61

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Strategi-%20Realfag%20for%20framtida.pdf (em Norueguês).

62

www.skolverket.se/matematik (em Sueco).

63

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scitech/EshkolotPays/MateHaHala/TaﬁkidHamate.htm (em Hebraico).

64

http://imst.uni-klu.ac.at/ (em Alemão, com uma curta descrição do projeto em Inglês).

65

www.pedagogika.lt

66

www.pedagogika.lt

67

http://galimybes.pedagogika.lt/ (em Lituano).

68

http://transdisciplinar.pmu.ro/ (em Romeno).

69

http://transdisciplinar.pmu.ro/ (em Romeno).

70

http://transdisciplinar.pmu.ro/ (em Romeno).

71

http://www.tubitak.gov.tr/en/ot/10 (em Inglês e Turco).

72

http://earged.mbe.gov.tr (em Turco).

73

www.skolverket.se/skola2011 (em Sueco).

74

www.skolverket.se/gy2011 (em Sueco).

75

http://www.edk.ch/dyn/12930.php (em Alemão).

76

Para mais informações sobre o programa de matemática para o ensino básico ver p. 20-21 de Beernaert Y. (2008)
Mathematics, Science and Technology Cluster. The action plan for mathematics, the action plan for science and the
promotion of scientiﬁc culture in Portugal.

77

O Programa Educativo Quadro para o Ensino Elementar está disponível em: http://rvp.cz/informace/wpcontent/uploads/2009/09/RVP_ZV_EN_ﬁnal.pdf.

78

http://www.eupenizeskolam.cz/ (em Checo).

79

http://skola21.rvp.cz/ (em Checo).
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80

http://www.kslll.net/Documents/PLA_Renovation%20in%20science%20education_Oct.%2007_ﬁnal%20report.pdf;
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/23/ensel.htm;
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CE2_CM1_CM2.htm (em Francês).

81

Cada escola decide se quer utilizar, ou não, este tempo extra.

82

Para a iniciativa Vyhrnme si rukavy (na prática) ver http://pdfweb.truni.sk/vsr/ (em Eslovaco). Para a iniciativa
Krimichemia (Crimiquímica) ver http://vsemba.wordpress.com (em Eslovaco).

83

www.discoversensors.ie

84

www.natursekken.no (em Norueguês).

85

Para informações adicionais relativas ao Programa da Matemática – Equipas para o Sucesso, ver pp 18-20 de Beernaert
Y. (2008) Mathematics, Science and Technology Cluster. The action plan for mathematics, the action plan for science and
the promotion of scientiﬁc culture in Portugal.

86

http://www.rvp.cz (em Checo).

87

http://advancedelearning.com/ (em Romeno).

88

www.scispy.ie

89

www.scienceunleased.ie

90

www.primaryscience.ie

91

Um total de 512 escolas recebeu prémios, no ano letivo 2008/2009.

92

Para mais informações sobre o programa de formação de professores para o ensino experimental das ciências, ver p2427 de Beernaert Y. (2008) Mathematics, Science and Technology Cluster. The action plan for mathematics, the action
plan for science and the promotion of scientiﬁc culture in Portugal.

93

http://www.skolverket.se/sb/d/2725/a/17208

94

http://www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/NewsPage____4476.aspx (em Sueco).

95

www.skolverket.se/matematik (em Sueco).

96

http://www.nta.kva.se/index.php?categoryid=39

97

http://fenlab.meb.gov.tr (em Turco).

98

http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php (em Turco).

99

Esta iniciativa acompanha a iniciativa de distribuição de computadores portáteis aos alunos, sendo que as duas são
concomitantes. Ver http://www.eescola.pt (em Português).

100

http://www.microsoft.com/education/ww/leadership/partnerships/pil/ (em Inglês e outras línguas).

101

www.microsoft.com/slovakia/education/pil (em Eslovaco).

102

www.notebookprekazdehoziaka.sk (em Eslovaco).

103

www.bezpecnenainternete.sk (em Eslovaco).

104

www.upc.smm.lt/projektai/siCTEMa/modelis (em Lituano).

105

http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/ (em Checo).

106

www.profesorulcreator.ro (em Romeno).

107

http://www.jet-net.nl/ (em Inglês e Neerlandês).

108

http://www.vedamabudoucnost.cz/index.php/home (em Checo).

109

http://www.et2020.cz/eu-konference.php?idc=96 (em Checo).

110

http://www.fyysika.ee/opikojad/ (em Estónio).
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111

http://www.fchampalimaud.org/education/en/champimovel2/

112

http://www.dewereldaanjevoeten.be/keuze.html (em Neerlandês).

113

http://www.skolverket.se/sb/d/382/a/15285 (em Sueco).

114

http://www.ﬁt.vutbr.cz/holky/en/summerschool/index.html.en (em Inglês).

115

http://www.tochtertag.ch (em Alemão).

116

Este dia das carreiras está também aberto aos rapazes, que têm oportunidade de discutir as opções de carreira que até
recentemente eram consideradas comos sendo exclusivamente para as mulheres (p. ex. enfermeiras). O número de
rapazes que participam tem vindo a aumentar.

117

http://www.ﬁ.uu.nl/perpectief/overons.html

118

https://www.vedatechnika.sk

119

https://www.imst.ac.at/texte/index/bereich_id:16/seite_id:10 (em Alemão).

120

http://lise.univie.ac.at/artikel/Stadler_Endbericht_Irland.pdf (em Inglês e Alemão).

121

http://www.eduhi.at/dl/UP_VS_gesamt.pdf (em Alemão).

122

http://www.eduhi.at/dl/UP_5_Schulstufe_gesamt.pdf (em Alemão).

123

Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

124

http://www.eﬁt21.at/ (em Alemão).

125

http://www.elearningcluster.com/ (em Alemão).

126

http://www.planotecnologico.pt (em Inglês e Português).

127

http://www.agendadigital.gov.pt (em Inglês e Português).

128

É da responsabilidade da escola formular uma visão para as TIC no âmbito do seu plano anual, o que signiﬁca que
a forma e âmbito que esta assume varia de escola para escola.

129

Em Portugal, por exemplo, as recomendações metodológicas para o programa de Matemática, sugerem a utilização de
calculadoras gráﬁcas e de software de geometria, como o Geogebra.

130

http://www.ingenious-science.eu/

131

http://itec.eun.org/

132

http://eskills.eun.org
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