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Para quêPara quê? ? 
Para quemPara quem??



Importância das TIC

“É uma prioridade da Comissão Europeia que no âmbito do Horizonte 2020 o 
aumento das capacidades de construção e desenvolvimento de formas inovadoras 
para conectar a ciência à sociedade. Vai ajudar a tornar a ciência mais atraente para 
os jovens, e aumentar o apetite da sociedade pela inovação e abrir novas atividades 
de investigação e inovação.” 
In:(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

Prof.ª Magda Ascensão

In:(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/science-education)

Em julho de 2014, Neelie Kroes, vice-presidente da Comissão Europeia fez saber
que vão faltar cerca de 900 mil profissionais de TIC no mercado de trabalho europeu
até ao final de 2020.

E lembrou que o número de empregos que exigem competências tecnológicas
está a aumentar, mas que o número de profissionais com formação em tecnologia e
ciências de computação não acompanha este crescimento.

Além disso, as previsões da Comissão Europeia apontam para a necessidade de 15
mil informáticos, até 2020, só para Portugal.



Importância das TIC

"Tecnologia precisa de 15 mil pessoas. Problema: não há formação" 

In: (http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=4494171 ) 

 "Dois terços dos empregadores querem contratar nas áreas das ciências 
tecnológicas. “ 

In: (http://www.sol.pt/noticia/122327 ) In: (http://www.sol.pt/noticia/122327 ) 

 “Em 2020, Portugal vai precisar de 15 mil profissionais de TIC. Os próximos cinco 
anos revelarão um potencial de 110 mil empregos na área."

In:(http://economico.sapo.pt/noticias/tic-em-portugal-precisam-demais-de-oito-
mil-pessoas-ja-em-2015_209197.htm l) 

 "(...)entre os perfis mais procurados este ano estão os comerciais, os 
profissionais de engenharia e de tecnologias da informação.”

In: (http://www.sol.pt/noticia/122327) 



Importância das TIC

 "Agência de avaliação do Ensino Superior definiu os cursos com mais emprego" 

In: (http://www.dinheirovivo.pt/emprego/interior.aspx?content_id=3760923) 

 "Informática: SAS está à procura de mais de 100 profissionais" 

In: (http://mandate.com/empregos/informatica-sas-esta-a-procura-de-mais-de-100-
profissionais/ ) profissionais/ ) 

 "Cisco continua a recrutar. Há mais de duas mil vagas em aberto" 

In: (http://manda-te.com/empregos/ciscocontinua-a-recrutar-ha-mais-de-duas-mil-
vagas-em-aberto/

 “Há cursos profissionais que têm mais saída profissional que os cursos 
superiores”

In: (http://www.ekonomista.pt/artigo/os-cursos-com-mais-saida-profissional/)



Estas referências ilustram as necessidades de investimento 
e formação nesta área.

Então o 
que se faz 
na RAM?

Os “dadores Universais” –Grupo de informática dá formação gratuita aos 
colegas todos os anos, mas só pode dar não receber. A formação na área não é validada 
para o grupo.
O grupo de informática tenta criar todos os anos Cursos Profissionais e CEFs direcionados às 
novas Tecnologias mas :novas Tecnologias mas :
referências estão completamente obtusos (não são reformulados desde 2004).
 Grupo de informática não é visto ainda como um grupo disciplinar na área das 
ciências ( Afinal os nossos sobrinhos de 2 anos já brincam com o tablet logo são génios 
tecnológicos).

Os “da dores Particulares” - Sindicatos e Empresas de Formação promovem 
formações pagas e aí sim, a validação já é possível 

Os “Dá dores”- Estudos que mostram indicadores e experiências que as TIC devem 
ser transversais ao currículo.

Então?

TIC devem ser transversais ao currículo ou disciplina?



E nós que fazemos por cá?- Mostramos 
as nossas experiências também

Adotar estratégias diversificadas nas turmas com recurso as TIC
Aplicado ao pré escolar; PCA (Programa Curricular Alternativo) de 7.º ano; CEI (Currículo Específico Individual) de 6.º e 

10.º ano; Curso de CEFs, Cursos Profissionais e 5 alunos com Necessidades Educativas Especiais – dos 5 aos 19 anos)

Projetos de turma 

Comunidade escolar

Os projetos fomentam um sentido de 
pertença, responsabilidade social, melhoram o sucesso escolar 

e são futuros geradores de emprego

Trabalhar os conteúdos programáticos e as questões relacionadas à moral 
e ao convívio social de forma pratica e experiencial 

Contribuir para a diminuição do número de ocorrências de 
carater disciplinar das turmas 

10.º ano; Curso de CEFs, Cursos Profissionais e 5 alunos com Necessidades Educativas Especiais – dos 5 aos 19 anos)



Resultados
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Resultados

1.º ano-2012/2013

 144 
Reparações/diagnósticos

2.º ano- 2013/2014
 247 

Reparações/diagnósticos

3.º ano-2015/2016

 56 Reparações/diagnósticos



Resultados

 1.º ano-2013/2014

 2.º ano-2014-2016



Resultados
Prémios e Experiências 

27/01/2015- Concurso A Natureza na 
Minha Rua- Duas viagens à Estónia. 

06/03/2015- Dois Prémios do 
concurso “Ciência na Escola” -
Fundação Ilídio Pinho.
No 4º escalão (Secundário) venceu a 
EB23 do Curral das Freiras com dois EB23 do Curral das Freiras com dois 
projetos “Repara-se o PC” e 
“Biblioteca Digital: Curral no coração 
da Europa”, recebendo por cada um 
dos projetos, um cheque no valor de 
500 euros.

28/02/2016- Viagem ao Parlamento 
Europeu prémio pelo projeto "Curral 
no Coração da Europa"

13-04-2016 -Concurso UMa Ponte de 
Esparguete - Edição 2016 . 1.º Prémio 
Design, um cheque prenda no valor 
de 100 euros.



Então as TIC devem 
ser transversais ao 
currículo ou 
disciplina?
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Porque os alunos Porque os alunos 
merecem e nós tambémmerecem e nós também


