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Introdução  
 

Este documento serve como relatório do estado-da-arte, baseado em pesquisas primárias e 

secundárias, conduzidas pelos parceiros do projeto IN2STEAM - Inspiring Next Generation of 

Girls through Inclusive STE(A)M Learning in Primary Education. Em particular, o presente 

relatório corresponde ao primeiro resultado do projeto, produzido no âmbito do Produto 

Intelectual 1 (IO1) “Relatório sobre o valor dos STE(A)M na educação das raparigas”. 

 

Os resultados da investigação que serão aqui apresentados devem ser vistos como dados 

recolhidos por 6 Organizações parceiras em 5 países diferentes da UE (Itália, Grécia, Chipre, 

Polónia e Portugal), bem como na Turquia. Uma vez que uma crise mundial de saúde 

reformulou o referencial de pesquisa em todos os 6 contextos nacionais mencionados acima, 

os parceiros tiveram de adaptar as suas metodologias às restrições impostas pela 

quarentena do vírus COVID-19. 

 

Antes de analisar os dados, é importante apresentar os parceiros que, não só estiveram 

envolvidos na implementação eficiente deste IO, mas permaneceram motivados durante todo 

o período de quarentena para concluir os seus inquéritos nacionais de forma coerente. Os 6 

parceiros que estiveram envolvidos na pesquisa e contribuíram para o resultado do IO1 de 

uma perspetiva nacional são: 

1. CESIE 

2. DANMAR COMPUTERS SP ZOO 

3. INOVA + INNOVATION SERVICES, SA 

4. FOUR ELEMENTS 

5. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY LTD-CARDET 

6. ASIST OGRETIM KURUMLARI A.S. 

As principais conclusões relatadas neste relatório do estado da arte apoiarão a transferência 

e a aplicação de práticas e metodologias aos ambientes de aprendizagem escolar, bem como 

em todos os sistemas educacionais dos países envolvidos. Os resultados da pesquisa 

documental e da pesquisa primária, produzidos pelos parceiros, irão oferecer valor extra à 

procura de carreiras STE(A)M e ao próprio projeto. Estarão, também, disponíveis como uma 
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aquisição para o desenvolvimento do IO2 “Currículo de Formação em Aprendizagem STE(A)M 

e práticas sensíveis ao género”.  

 

Considerando que a FOUR ELEMENTS foi a organização líder do IO1, é recomendado que o 

leitor tenha em atenção as seguintes atividades que foram implementadas antes de chegar 

ao produto final (Disseminação da Atividade A5) do Relatório do Estado da Arte. Mais 

especificamente, a FOUR ELEMENTS tem o compromisso de fornecer a todos os parceiros 

diretrizes para as seguintes atividades: 

• Atividade A1: “Protocolo de Pesquisa para a análise”; 

• Atividade A2: “Pesquisa documental sobre o valor da educação STE(A)M no aumento 

da motivação e participação das raparigas em campos de estudo STEM”; 

• Atividade A3: “Recrutamento de grupos-alvo e pesquisa primária”; 

• Atividade A4: “Desenvolvimento e finalização”. 

 

Por outro lado, todos os parceiros encontram-se empenhados em cumprir os objetivos do 

projeto IN2STEAM no que diz respeito a: 

• Aperfeiçoamento dos currículos escolares; 

• Incentivo ao autoaperfeiçoamento dos professores; 

• Promoção de uma abordagem educacional inovadora que integra a aprendizagem 

STE(A)M na educação primária; 

• Sugestão de métodos e recursos inclusivos ao género; 

• Promoção de uma mudança positiva de atitudes em relação a escolhas não 

estereotipadas na educação; 

• Atração de mais raparigas para os campos STEM. 

 

Neste contexto, o caráter inovador do projeto IN2STEAM será demonstrado dentro dos 

métodos e abordagens desenvolvidos a partir de 6 perspetivas nacionais diferentes. Os 

aspetos organizacionais, relativos à escrita da Pesquisa Documental, bem como à formulação 

da Pesquisa Primária através de Focus Group e Entrevistas, serão analisados na íntegra nos 

capítulos seguintes. Este último guiará o leitor através de uma ampla variedade de métodos 

de melhoria para as competências dos professores que usam influências interdisciplinares 

para transformar STEM em STE(A)M. Além disso, o leitor será capaz de compreender como a 

incorporação das Artes pode promover ambientes de aprendizagem mais criativos e também 
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atrair alunos pouco representados em STEM. Por isso, a experiência e a expertise dos 

parceiros em projetos STEM para a Educação Escolar parecerão fundamentais ao longo do 

documento. 
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Capítulo 1: Resultados da Desk 

Research  
O objetivo da análise da pesquisa documental era reunir informações úteis sobre o contexto 

local de cada país parceiro na escola primária. Por outras palavras, a pesquisa documental 

foi conduzida para identificar as principais áreas transversais que podem promover uma 

abordagem interdisciplinar para a educação e aprendizagem por meio dos STE(A)M, de modo 

a envolver um maior número de raparigas. A identificação de necessidades e lacunas 

específicas foi examinada do ponto de vista do Desenvolvimento Profissional Contínuo de 

Professores nas habilidades e competências para entregar uma aprendizagem STE(A)M 

eficaz dentro das suas próprias práticas de ensino. 

 

Os dados recolhidos pela FOUR ELEMENTS foram qualitativos e bastante abrangentes. Por 

esta razão, tiveram de ser examinados em detalhes para oferecer resultados e conclusões 

comparativas para a publicação atual. Embora os parceiros apresentassem padrões 

diferenciados nas mesmas questões de pesquisa, alguns temas comuns surgiram em torno 

de itens específicos nos dados. Começando pela estrutura proposta pela FOUR ELEMENTS, 

esta publicação resumiu as conclusões em 4 principais categorias: 

A. Dados gerais sobre o valor da literacia STE(A)M no meu país; 

B. Políticas educacionais e boas práticas; 

C. O envolvimento dos professores e a consciência dos pais sobre os processos de 

aprendizagem STEAM 

D. Participação das raparigas (nos cursos STEAM) 

 

 

 

A. Dados gerais sobre o valor da literacia em STEAM 

no meu país 

 

A sigla STEAM significa “Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática”. O conceito 

STEAM é uma espécie de extensão do conceito STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, 
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Matemática). A arte torna-se um elemento adicional aqui1. A nova parte incorporando as Artes 

é acoplada com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) e aproxima o STEM 

com Artes (STEAM). Por outras palavras, apresenta aos alunos e educadores uma abordagem 

holística em sala de aula. O STEAM retira limitações e substitui estas por admiração, crítica, 

investigação e inovação. Considerando a importância de ajudar os alunos a compreender que 

a educação STEAM está 

interligada à vida quotidiana, os 

professores na Grécia precisam 

de motivar os alunos a pensar na 

interdisciplinaridade da 

educação STEAM e, mais 

especificamente, na conexão 

que pode existir entre a educação 

STEAM e a cultura grega. Por outras palavras, os alunos devem cooperar de forma 

interdisciplinar durante as atividades de descoberta, investigação e aprendizagem 

experiencial. 

 

Os STEAM elevam os STEM ao próximo nível: capacita os alunos com uma rede das suas 

aprendizagens nessas áreas críticas, juntamente com conceitos e práticas de arte, princípios 

de design e padrões, de forma a fornecer todo o meio de aprendizagem à sua disposição2. 

Além disso, os acrónimos STEM e STEAM explicados anteriormente são adicionados à lista 

de outras variantes que são encontradas na mesma terminologia: 

• STREM (Ciência, Tecnologia, Robótica, Engenharia e Matemática); 

• STEMM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Medicina); 

• STREM (Ciência, Tecnologia, Robótica, Engenharia e Multimídia); 

• STREAM (Ciência, Tecnologia, Robótica, Engenharia, Artes e Matemática)3. 

 

 
1 Jesica H., ‘Steam-Learning-Graphic’, Mommy Bunch, accessed May 20, 2020, 
https://mommybunch.com/best-stem-educational-toys/steam-learning-graphic/ 
2 2 Watson, A.D., Watson, G. H. (2013) cited in Liritzis I. (2018) ‘STEMAC (SCIENCE, TECHNOLOGY, 
ENGINEERING, MATHEMATICS FOR ARTS & CULTURE): the emergence of a new pedagogical 
discipline’, accessed May 20, 2020, DOI: 10.5281/zenodo.1214567 
3 3 Małgorzata Biszczuk, Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – innowacja 
pedagogiczna z nowymi technologiami w szkole (Częstochowa: Edukacyjna Analiza Transakcyjna 7, 
2018), 233–246, accessed May 20, 2020, 
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/issue/view/7/33 

https://mommybunch.com/best-stem-educational-toys/steam-learning-graphic/
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Estrutura curricular nas escolas primárias de países parceiros 
 

A formulação do currículo das escolas primárias em Itália, Polónia, Portugal, Grécia, Chipre e 

Turquia apresenta algumas características comuns em relação à inclusão dos cursos STEAM. 

Esta seção fornecerá uma análise comparativa dos seis países envolvidos. 

 

Enquanto na Itália as escolas têm uma autonomia muito elevada na definição dos currículos, 

ampliando a oferta educacional e gerindo aspetos organizacionais, como o tempo escolar e 

grupos de alunos, o sistema educacional grego oferece uma formulação diferente. Com 

efeito, este último é um dos mais centralizados da Europa, sendo o Ministério da Educação 

responsável pela definição do currículo escolar, do horário, da designação e da distribuição 

dos professores e do restante pessoal escolar4. Esses elementos-chave do sistema 

educacional grego são distribuídos entre unidades ministeriais separadas, com as quais 

regiões, prefeituras, escritórios e escolas desenvolvem canais de comunicação verticais. 

 

De acordo com as Indicações Nacionais para o Currículo do Primeiro Ciclo de Educação, a 

Itália dá uma grande importância à aquisição de competências no final de cada ciclo escolar. 

Quando o foco é colocado pelos professores nas artes, os alunos na Itália podem apreciar 

obras artísticas e artesanais de diferentes culturas e adquirir consciência do patrimônio 

cultural de seu país5. 

 

Paralelamente, em Portugal o Decreto-Lei nº. 55/2018, 6 de julho, oferece às escolas a 

oportunidade de gerir até mais de 25% dos modelos curriculares básicos. Além disso, a 

portaria nº. 181/2019, de 11 de junho, permite às escolas apresentar planos de inovação, que 

requerem a gestão de mais de 25% do tempo total de instrução dos modelos curriculares6. O 

Ministério da Educação português preconiza algumas orientações gerais a aplicar a partir do 

ano letivo 2018/2019 através do seu Decreto Regulamentar n.º 10-B / 2018, de 6 de julho. 

Quer isto dizer que pretende reforçar e consolidar a autonomia pedagógica de escolas e 

professores, incentivando-os a adotar medidas diferenciadoras que facilitem soluções 

didáticas e pedagógicas que melhorem as condições de aprendizagem dos alunos. 

 

Por outro lado, o Departamento de Educação Municipal de Chipre cria um Currículo onde os 

métodos de ensino dão uma ênfase particular no processo de aprendizagem e enfocam 

estratégias que ajudam os alunos a aprender a aprender, bem como a desenvolver o 

pensamento crítico e criativo. Os alunos também aprendem a amar sua herança nacional e a 

 
4 OECD, Education Policy Advice for Greece, ‘Strong Performers and Successful Reformers in Education’, 
2011, OECD Publishing, pp 50-53, accessed May 20, 2020, http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-
en 
5 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012, pp. 73-75, accessed March, 14, 2020, 
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf  
6 Eurydice. (n.d). National Education Systems. Portugal Overview, accessed May 18, 2020, 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-en
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en
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perceber sua identidade nacional: a língua grega, a religião ortodoxa grega, a história, a cultura 

e a tradição de nosso país. 

 

O currículo escolar na Polónia visa atrair alunos para aprender sobre o mundo, que é uma 

forma necessária para motivá-los a buscar e aumentar seus conhecimentos no futuro. As 

escolas na Polónia também se concentram em transmitir atitudes de abertura ao mundo, ou 

responsabilidade pessoal e social7. As escolas na Polónia declaram que fornecem aos alunos 

acesso a fontes de informação e tecnologias modernas8. 

 

Finalmente, na Turquia, as ações para a educação STEM ocorrem do 4º ao 8º ano sob o nome 

de ciência e engenharia dentro dos Padrões de Ciência da Próxima Geração (NGSS)9. Embora 

as aplicações de design de engenharia e ciências sejam planejadas da pré-escola à 

universidade dentro do NGSS, como mostra a tabela abaixo, essas ações só são 

implementadas da 4ª à 8ª série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Ações no Programa de Educação STEM em novas ciências10 

 
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej., (Dz.U. z 2017 
r., poz. 356), accessed May 20, 2020, https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII 
8 Ministerstwo Edukacji Narodowej & ORE, Podstawa programowa kształcenia ogólnego z 
komentarzem, (Dobra Szkoła), accessed September 20, 2020 https://www.ore.edu.pl/wp-
content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7 
9 Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., & Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına 
entegrasyonu: Çalıştay raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, accessed February 6, 2020, 
https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitiminin%20Öğretim%20Programına%20Entegras
yonu-%20Çalıştay%20Raporu.pdf 
10 Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., & Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına 
entegrasyonu: Çalıştay raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, accessed February 6, 2020, 
https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitiminin%20Öğretim%20Programına%20Entegras
yonu-%20Çalıştay%20Raporu.pdf 

Ciências e Unidades de Engenharia do 4º ao 8º ano

Para ocorrer como uma 8ª unidade em cada nível

uma unidade de 12 horas (9 horas na 4ª série)

Falta de habilidades de engenharia e design

Falta de integração matemática

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7
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B. Políticas educacionais e boas-práticas 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as organizações responsáveis pela pesquisa da educação 

STEAM em todos os seis países parceiros. Especial atenção será dada às prioridades que 

essas organizações definem, às iniciativas que as abrangem e à viabilidade e sustentabilidade 

das suas ações. Como veremos, os programas STEAM adicionam Arte ao currículo STEM 

retratando os princípios do design e estimulando soluções criativas. 

 

O caso da Itália 

 

Em 1961, uma reforma educacional italiana permitiu que os alunos com diploma do ensino 

médio técnico ingressassem nos cursos universitários STEM pela primeira vez11. No entanto, 

a partir dos anos 60, pequenos passos foram dados que poderiam abarcar a importância dos 

STEMs como uma escolha para alunos e futuros trabalhadores. Em 2017 e 2018, o Ministério 

da Educação italiano lançou as iniciativas “O mês do STEM” e “STEM: plural feminino”. O 

principal objetivo da competição é sensibilizar os jovens para a contribuição que todos podem 

dar para o avanço das disciplinas STEM independentemente do seu género; promover a 

igualdade de género, a igualdade de oportunidades e o respeito pelas diferenças, e ajudar a 

implementar plenamente o princípio da não-discriminação do artigo 3 da Constituição italiana. 

 

As boas práticas previstas no Desk Research do CESIE, incluíram os seguintes projetos da 

União Europeia: 

 

STEM*Lab – Scoprire, 

Trasmettere, 

Emozionare, Motivare 

IN2SAI - Increasing 

young women 

participating in Science 

Studies and in the 

Aeronautic Industry 

Robotics VS bullying 

 
11 Bianchi Nicola, The Indirect Effects of Educational Expansions: Evidence from a Large Enrollment 
Increase in University Majors, 2016, p.1, accessed March, 14, 2020 
http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf 

http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf
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O projeto centra-se na 

metodologia de tinkering, 

que promove a 

aprendizagem de 

disciplinas STEM entre 

crianças e jovens através 

do estímulo à resolução 

de problemas e seguindo a 

filosofia de “aprender 

fazendo”. 

O projeto visa aumentar a 

participação de 

estudantes do sexo 

feminino em estudos de 

ensino superior em áreas 

científicas (especialmente 

as relevantes para a 

aeronáutica) e contribuir 

para a sua inserção na 

Indústria Aeronáutica (IA). 

O projeto visa promover o 

relacionamento e a 

partilha, fazendo com que 

os alunos trabalhem num 

projeto comum. O uso da 

robótica facilita o 

aprendizado, a 

socialização, o 

compartilhamento 

presencial e online, o 

trabalho em equipe para 

os alunos refletirem sobre 

a temática do bullying 

durante uma brincadeira. 

 

O caso da Polónia 

 

Na Polónia, apesar do desenvolvimento de um currículo educacional adaptado às 

necessidades do século 21, o chamado modelo de ensino tradicional ainda domina12. Por este 

motivo, o projeto Rede Nacional de Educação apoia as escolas polacas no processo de 

digitalização e permite-lhes melhorar a qualidade do ensino. Este projeto visa conectar todas 

as escolas do país a conexões Wifi com uma velocidade não inferior a 100mb / seg, 

garantindo a segurança da rede13. 

 

Além disso, a OSE (Rede Nacional de Educação Polaca) deve fornecer acesso a materiais de 

treinamento gratuitos em formato digital (e-materiais), incluindo o fornecimento de cenários 

de aula prontos com o uso da tecnologia. Na mesma linha, projetos da UE em STEM são 

implementados na Polónia, envolvendo atividades para escolas primárias e Universidades, 

conforme mencionado por DANMAR COMPUTERS: 

 

STEM PW STEMKIT4Schools ROBOSTEM STEM+A 

Around us 

 

 
12 Krzysztof Głomb et al, Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla 
Polski w perspektywie roku 2030, (Warszawa: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” & Fundacja 
Naukowa Evidence Institute, 2019), 36-40, accessed May 20, 2020, 
https://www.academia.edu/38315412/Kompetencje_przysz%C5%82o%C5%9Bci_w_czasach_cyfrowej
_dysrupcji_Studium_wyzwa%C5%84_dla_Polski_w_perspektywie_roku_2030 
13 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, (2018), 
accessed May 20, 2020, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna1 
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O projeto foi 

organizado pela 

Faculdade de 

Eletrônica e 

Tecnologia da 

Informação da 

Universidade de 

Tecnologia de 

Varsóvia. O objetivo 

era elevar a 

qualidade da 

educação, a 

conscientização 

sobre CTEM e 

promover a 

educação. 

O projeto é dirigido a 

especialistas que 

trabalham com 

crianças de 8 a 13 anos, 

associações e 

organizações para 

crianças / pais, 

tomadores de decisão e 

partes interessadas na 

educação e outros 

atores relacionados. 

O projeto visa criar 

recursos e ferramentas 

digitais educacionais 

abertas. Seu objetivo é 

fornecer recursos 

curriculares baseados 

no uso de habilidades 

STEM e familiarizar os 

alunos com as novas 

tecnologias e 

dispositivos de 

microcontroladores. 

  

 

O projeto visa 

atrair o 

interesse de 

estudantes por 

ciências, 

matemática e 

engenharia. 

 

O caso de Portugal 

 

Há vários anos, o governo português e os líderes das políticas de educação têm trabalhado 

no fortalecimento da educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). 

Com o objetivo de popularizar a STEM junto da população mais jovem e fomentar a STEM em 

todos os níveis de ensino, Portugal decidiu trabalhar em dois aspectos importantes: 

1) o desenvolvimento de currículos STEM eficazes e atraentes e métodos de ensino, e 

2) melhor educação de professores e desenvolvimento profissional de STEM. Ao fazê-lo, 

Portugal criou centros nacionais, regionais ou locais para melhorar a qualidade do 

ensino STEM e, em particular, para aumentar a popularidade e o interesse da ciência 

e tecnologia, o que também tem sido fomentado através de campanhas e concursos 

específicos. 

Neste contexto, Portugal tem implementado um conjunto de planos de ação nacionais, bem 

como reformas curriculares e outras iniciativas, com vista à obtenção de resultados bem-

sucedidos. Alguns deles foram destacados pelo Desk Research da INOVA +, conforme 

apresentado a seguir: 

  

The National 

Action Plan for 

Mathematics 

 

The National 

Action Plan 

for Science 

STEM 

Competitions 

 

Curricular 

Reform 

 

Technological 

Plan 
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O Plano de 

Matemática 

(Equipes para o 

sucesso) é um 

plano de ação que 

fomenta o 

desenvolvimento 

sistêmico de 

projetos escolares 

com o objetivo de 

melhorar o 

conhecimento de 

matemática dos 

alunos (do 5º ao 

9º ano). 

Este plano de 

ação 

promove o 

ensino 

experimental 

de ciências 

no ensino 

fundamental 

em diversas 

fases de 

resolução de 

problemas. 

As 

competições 

da Olimpíada 

STEM, 

abrangendo a 

Olimpíada 

Nacional de 

Física e a 

Olimpíada 

Nacional de 

Química, são 

competições 

anuais para 

alunos do 

ensino médio. 

Uma reforma 

do plano 

curricular foi 

realizada para 

a emissão de 

diretrizes 

específicas 

para o uso das 

TIC em todo o 

currículo 

escolar para o 

ensino e 

aprendizagem 

STEM de cada 

disciplina. 

O Plano 

Tecnológico foi 

aprovado em 

2005 pelo 

Conselho de 

Ministros de 

Portugal para 

valorizar o 

sistema 

económico e 

científico em 

Portugal através 

do estímulo a 

actividades de 

base científica. 

 

Além disso, o INOVA + reportou as seguintes boas práticas que foram implementadas, em 

linha com os planos nacionais acima mencionados. 

Ciência Viva 

 

The 

Champimóvel 

Project 

 

The Robotics 

Open Festival 

 

Census Viva 

 

In.CoDe 2030 
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Ciência Viva 

aposta na 

promoção da 

cultura 

científica nas 

escolas e junto 

do público em 

geral. 

O Champimóvel 

é um simulador 

tridimensional, 

interativo e 

transportável. 

Foi introduzido 

no âmbito dos 

objetivos STEM 

do currículo 

escolar em 

2008 para 

jovens 

portugueses 

com idades 

compreendidas 

entre os 9 e os 

14 anos. 

  

O festival é uma 

iniciativa que 

envolve várias 

atividades e 

concursos de 

robótica 

(concurso 

Robocop 

Dance, 

cooperação 

com empresas 

em projetos) de 

acordo com a 

idade dos 

alunos 

envolvidos. 

 

 

Census Viva é 

uma nova 

abordagem 

didática para o 

ensino de 

estatística nas 

escolas. O 

projecto assenta 

na utilização de 

uma 

metodologia de 

análise de 

dados que 

consiste na 

utilização de 

dados reais 

relativos à 

população e 

outras questões 

estatisticamente 

mensuráveis em 

Portugal 

  

 

 

 

O In.CoDe 

pretende 

educar as 

camadas mais 

jovens da 

população, 

estimulando e 

fortalecendo-as 

nas áreas da 

literacia digital 

e das 

competências 

digitais em 

todos os ciclos 

de ensino e 

aprendizagem 

ao longo da 

vida. 

 

 

 

O caso da Grécia 

 

O sistema escolar grego adota práticas e métodos que são lançados por iniciativas em ST 

Educação EAM em nível local. A viabilidade e sustentabilidade dessas ações podem 

diferenciar de uma região para outra, uma vez que as variáveis de equipamentos técnicos ou 

infraestrutura escolar podem desempenhar um papel vital na execução das atividades STEAM 

no terreno. Assim sendo, os dados demográficos também devem ser tidos em conta no 

exame dos métodos de aplicação adotados pelas escolas que se encontram na periferia 

grega em comparação com as que operam nas grandes cidades. A variável da localização da 

escola é importante quando vista da perspetiva de ‘cidades inteligentes’ que podem combinar 

inovação tecnológica com prática não apenas no ambiente escolar, mas também fora dele. 
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The Hellenic 

Education Society 

of STEM (Ε 3 

STEM) 

‘Code It Like a 

Girl’ 

 

STEAM Greece 

 

MATAORA 

 

Ε 3 STEM é uma 

comunidade de 

professores 

universitários, 

educadores e 

orientadores 

escolares que 

compartilham uma 

visão comum sobre 

o papel da 

epistemologia 

STEM na promoção 

da educação. Tem 

como objetivo 

promover a 

computação, as 

ciências da 

computação e o 

pensamento 

computacional, e 

avançar na 

compreensão da 

metodologia STEM 

juntamente com as 

teorias de 

aprendizagem 

contemporâneas. 

É uma pequena 

empresa que visa 

dotar as mulheres 

jovens na Grécia 

com programação 

e competências 

tecnológicas 

básicas. Pretende 

se concentrar no 

empoderamento 

das mulheres e no 

fortalecimento de 

sua confiança, 

para que cada vez 

mais 

experimentem a 

tecnologia da 

informação e 

outras ciências 

afins durante o 

ensino superior. 

É uma organização 

sem fins lucrativos 

que especifica em 

programas 

educacionais 

inovadores de 

STEAM e de 

Robótica. 

Além de promover 

cursos STEAM para 

todos os níveis 

educacionais 

através da 

organização de 

visitas escolares, 

STEAM Grécia 

organiza 

workshops 

especiais em suas 

instalações com 

associações de 

pais e formadores 

de escolas 

interessadas. 

 

MATAORA é um 

laboratório sem fins 

lucrativos que visa 

educar e inspirar 

meninas que, no final, 

serão equipadas com 

habilidades de 

programação. O fosso 

existente entre os 

diferentes sexos no 

domínio da tecnologia e 

da informática é 

resolvido através da 

realização de várias 

atividades preparadas 

para meninas dos 11 aos 

15 anos. Uma de suas 

ações ‘Codegirls’ e 

‘November Digital: 

Coding workshop for 

girls’ é um indicativo de 

seu compromisso em 

fornecer acesso gratuito 

e participação igual para 

todas as pessoas, 

independentemente dos 

critérios sociais, de 

gênero ou de idade. 

 

 

 

O caso do Chipre 

O Ministério da Educação de Chipre compartilha ações para implementar práticas CTEM no 

ensino fundamental do ano letivo de 2019-2020 e no ensino médio de 2020-2021, após 

analisar os resultados do relatório da UE sobre a educação14. Esta decisão foi tomada após a 

 
14   European commission report. Country analysis. Education and Training 2019, accessed February 20, 
2020, https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-
monitor-2019-cyprus-report_en  

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-cyprus-report_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-cyprus-report_en
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colocação da ex-Comissária para a Educação, Cultura, Multilinguismo e Juventude Androula 

Vassiliou15, que mencionou que a Educação cipriota está atrasada em áreas relacionadas com 

a inovação e STEM. 

 

Para tal, o Ministério da Educação e Cultura propôs a aplicação piloto do Programa STEM 

(Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) no Ensino Básico para a modernização e 

enriquecimento dos programas escolares. Em particular, este Porgram irá autenticar 

oportunidades de aprendizagem para os alunos, ajudando-os a adquirir habilidades 

essenciais para o cidadão e profissional do século 21, como criatividade, solução de 

problemas, comunicação e capacidade de projetar e analisar. As funções docentes em STEM 

serão assumidas por docentes permanentes com pós-graduação e / ou experiência no ensino 

de disciplinas da área STEM. As escolas foram selecionadas com base em critérios 

específicos, como localização geográfica, infraestrutura logística, população estudantil e a 

operação ou ausência de cursos vespertinos na escola opcional em período integral da 

instituição. 

 

Além das reformas no currículo educacional das escolas em Chipre, CARDET mencionou os 

seguintes projetos que promovem atividades STEAM a nível local: 

Girls into Global Stem 

(GIGS) 

“STEAME: Guidelines for 

Developing and 

Implementing STEAME 

Schools”  

 

“The Steamers 2019” 

 
15 European Commission, The Commissioners, 2014 accessed March 13, 2020, 
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
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O projeto “Girls into Global 

STEM” (GIGS) visa 

aumentar o potencial de 

emprego de todos os 

jovens europeus, mas 

especialmente das 

meninas, melhorando seu 

interesse e engajamento 

em assuntos STEM, 

associando-os a uma 

consciência mais ampla 

das questões globais. 

O projeto pretende 

desenvolver um protótipo 

de projeto de estrutura 

escolar com sugestão de 

currículo dinâmico, 

atividades, planos e 

métodos de aprendizagem 

e criatividade, 

desenvolvendo também 

um curso de formação de 

professores sobre como 

podem trabalhar de forma 

eficaz e produtiva em uma 

escola STEAME. 

O programa STEAMers 

opera de acordo com os 

padrões internacionais dos 

Centros S.T.E.A.M. A 

organização juvenil no 

âmbito do programa 

"STEAM" e seguindo as 

normas internacionais 

STEAM (Stem & Arts) 

oferece vários workshops 

temáticos, de diferentes 

níveis, para crianças e 

jovens dos 6 aos 35 anos. 

Os workshops são 

realizados nas áreas 

designadas da Organização 

da Juventude do Chipre em 

Nicósia, Limassol e 

Paphos. 

 

 

 

O caso da Turquia 

 

A Turquia não tem um plano de ação direto STEM elaborado pelo Ministério da Educação 

Nacional, mas alguns objetivos estratégicos foram definidos no Plano Estratégico 2015-2019 

para fortalecer a educação STEM. Constatou-se a carência de infraestrutura física e técnica 

no processo de implantação, o desconhecimento dos professores para a utilização dessas 

ferramentas, bem como os problemas de implantação do componente de engenharia nas 

escolas. Porém, em 2018, o plano “Ciência e empreendedorismo para aplicações de 

engenharia” foi introduzido como mecanismo de revisão do currículo de ciências do 5º, 6º, 7º 

e 8º anos e concebeu uma ferramenta levando em consideração critérios de utilização de 

materiais , tempo e custos16. 

 

Estes critérios, para serem implementados nas escolas turcas, é essencial para obter o apoio 

de especialistas que trabalham na área do STEAM e para adaptar o currículo de Ciências e 

Matemática nas escolas primárias e secundárias. Por outro lado, os exames nacionais devem 

 
16 Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Fen Bilimleri dersi öğretim programı, accessed January 6, 2020, 
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf 

https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf
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ser atualizados. A investigação, pesquisa, desenvolvimento de produtos e habilidades de 

invenção dos alunos devem ser avaliados e avaliados. Os laboratórios de ciências nas escolas 

devem ser modernizados de acordo com a educação STEM e recursos essenciais devem ser 

fornecidos a eles 17. 

 

De acordo com a pesquisa da DOGA School, existem vários programas, iniciativas e 

workshops temáticos que contribuem para a adaptação dos métodos educacionais STEM e 

STEAM à cultura turca. Aqui estão alguns: 

  

Turkish STEM 

Alliance 

Harezmi 

Education 

Model 

FATIH Project STEM & 

Makers 

Fest/Expo 

 

BAUSTEM 

Program 

É uma rede 

independente 

que promove o 

envolvimento 

do público com 

STEM. Ele 

reúne 

profissionais, 

pesquisadores 

e formuladores 

de políticas de 

STEM com o 

público em 

geral para 

melhorar a 

qualidade da 

educação 

STEM e ampliar 

a participação 

em STEM. 

Adota uma 

abordagem 

interdisciplinar 

como modelo 

educacional 

onde diferentes 

disciplinas são 

igualmente 

reinterpretadas. 

Robótica e 

design de jogos, 

métodos de 

aprendizagem 

inovadores são 

promovidos em 

conjunto com 

as ciências 

sociais. 

  

O projeto FATIH 

(Ação para 

Aumentar 

Oportunidades 

e Melhorar a 

Tecnologia) 

visa educar 

indivíduos com 

habilidades do 

século 21 e 

criar uma 

sociedade 

baseada na 

produção e 

inovação. 

  

 

É organizado 

todos os anos 

em um esforço 

colaborativo 

entre 

universidades, 

escolas, 

autoridades 

locais e 

indústria para 

promover o 

engajamento 

público com 

Ciência, 

Tecnologia, 

Engenharia e 

Matemática 

(STEM).18 

 

 

É o principal 

programa de 

desenvolvimento 

profissional para 

a educação 

STEM na 

Turquia e é 

organizado pela 

Universidade 

Bahçeşehir.19 

O programa 

cobre o 

treinamento de 

professores para 

a educação 

STEM. 

 

 

 

 
17Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM Eğitimi Raporu, accessed December 12, 2019, 
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf 
18 STEM& Makers Fest/ Expo accessed March 22, 2020, https://stemandmakers.org/ 
19 Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM Eğitimi Raporu, accessed December 15, 2019, 
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf 

https://stemandmakers.org/
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C. O envolvimento dos professores e a consciência 

dos pais sobre os processos de aprendizagem STEAM 

 

Os dados relatados pelos parceiros do IN2STEAM revelaram que o STEM ainda não está 

totalmente integrado no sistema educacional de cada país. Mais especificamente, os 

parceiros apresentaram durante a sua Desk Research algumas iniciativas tomadas a nível 

local, que provaram que uma maior transparência ajudará os professores e as suas escolas a 

impulsionar a melhoria interna. 

 

A adoção bem-sucedida de novos estilos de aprendizagem também deve ser incentivada pela 

família de cada aluno. Apesar da adesão de novos materiais de estudo na escola pelos 

professores, os alunos passam por uma nova experiência de acomodação de suas 

habilidades a novos ambientes de aula. Isso pode ter algum efeito psicológico na atitude de 

cada criança em relação à escola, que deve ser tratada pelos pais de uma forma que seja 

produtiva e mantenha a motivação em níveis elevados. 

 

Dito isso, este capítulo é dedicado ao exame do caráter solidário que os pais têm em seus 

relacionamentos com os filhos. Além disso, a análise é estruturada sobre a interdependência 

que existe entre professores e pais na percepção dos alunos sobre novos cursos e práticas 

STEAM. O que esses dois atores têm em comum? Como eles podem influenciar uns aos 

outros e alcançar um objetivo comum para o estabelecimento bem-sucedido de currículos 

inovadores nas escolas? 

 

O papel dos professores 
 

Embora algumas escolas tendam a atualizar seus currículos para os padrões STEM, as 

escolas têm capacidade limitada de expressar suas preferências por um candidato específico 

e professores para um perfil escolar20. Isso pode resultar em uma incompatibilidade entre as 

necessidades das escolas e os interesses e habilidades dos professores. Essa política de 

atribuição de professores de escolha restrita cria condições nas quais alguns professores 

 
20 Liebowitz, D., et al. (2018). OECD Reviews of School Resources: Portugal 2018, OECD Reviews of 
School Resources, OECD Publishing, Paris, accessed April 30, 2020, 
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-
en.htm 

https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
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ficam insatisfeitos com a escola em que trabalham, e isso parece afetar 

desproporcionalmente os alunos de baixa renda e de baixo desempenho. 

 

Além das incompatibilidades gerais entre as necessidades da escola e o interesse dos 

professores, o processo de colocação de professores por contrato temporário resulta na 

movimentação frequente de professores entre as escolas e na colocação atrasada de 

professores nas escolas. Esse fenômeno pode levar à instabilidade do corpo docente nas 

escolas, especialmente em áreas de alta necessidade, e possivelmente criar uma estrutura de 

pessoal interno-externo. 

 

O papel dos pais 
 

Na Itália, tanto no ensino médio quanto na universidade é importante para os alunos se 

inspirarem no exemplo de seus pais e o apoio da família é fundamental na escolha de seu 

caminho futuro. Na verdade, ter um pai com um diploma em STEM tem um forte efeito positivo 

sobre a probabilidade de o aluno buscar um diploma em STEM tanto no Ensino Médio quanto 

na Universidade21. Estudantes do sexo feminino e masculino são afetados de forma 

semelhante pela educação de cada pai na universidade; os conselhos das mães são mais 

importantes para o ensino médio do que para as escolhas da universidade, enquanto o oposto 

é verdadeiro para os pais22. 

 

Em Chipre, sugere-se que mais questionários ajudem a identificar os pais que apoiam seus 

filhos na educação STEAM e a reconhecer as qualificações de professores em STEM. No 

entanto, uma vez que a educação STEM é uma nova entrada no sistema educacional de 

Chipre, não há dados específicos neste momento. 

 

Um fenômeno comum também é encontrado na Polônia, onde nenhuma pesquisa relevante 

foi realizada sobre as atitudes dos pais em relação ao conceito STEAM. No entanto, estudos 

como a 'Escola Polonesa na Era da Digitalização', que é conduzida pela Faculdade de 

Pedagogia da Universidade de Varsóvia, revelam que os pais são simpáticos ao uso de 

tecnologias digitais na escola, embora o considerem mais como um complemento às aulas 

tradicionais. Além das vantagens, os pais também percebem os possíveis perigos do uso da 

 
21 Chise Diana, Fort Margherita, Monfardini Chiara, Scientifico! like Dad On the Intergenerational 
Transmission of STEM Education in Italy, 2018, pp. 3-8, accessed March, 14, 2020 
https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf  
22 Chise, Fort, Monfardini, pp. 3-8 

https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf


 

22 

 

tecnologia nas aulas. Eles incluem, entre outros, riscos à saúde, acesso potencial a conteúdo 

impróprio e possível vício.23 

  

 

 

24 

 

As condições sob as quais professores e pais interagem podem ser, finalmente, vistas em 

combinação com as informações fornecidas por meio do gráfico acima. De acordo com o 

Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero, o impacto no emprego da redução das lacunas 

de gênero na educação STEM está aumentando acentuadamente durante a década de 2020 

a 2030. Enquanto a linha vermelha mostra um progresso rápido, a linha verde mostra um 

progresso baixo. Aqui, pode-se ver que a educação STE (A) M tem um impacto substancial 

nas perspetivas nacionais de emprego para meninas. Por um lado, a natureza das habilidades 

que as crianças adquirem em todos os níveis de educação (primário, secundário ou terciário) 

pode determinar sua carreira profissional em cada área STEM. Por outro lado, a taxa de 

emprego das meninas permanece, na maioria dos casos, muito abaixo da dos meninos. 

 

 
23 Prof. Marlena Plebańska et al, Polska Szkoła w Dobie Cyfryzacji. Diagnoza 2017, (Wydział 
Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego & PCG Edukacja: Warszawa, 2017), accessed May 20, 
2020, https://kometa.edu.pl/pobierz/4,plebanska-orbitowska 
24 European Institute for Gender Equality EIGE, ‘How gender equality in STEM education leads to economic growth’, 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-
gender-equality/stem 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
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Se apenas as escolas conseguissem eliminar as lacunas de género na educação STEM, isso 

teria um impacto positivo nas taxas de emprego. De acordo com o Instituto Europeu para a 

Igualdade de Género, o emprego total na UE aumentaria em 850.000 para 1.200.000 em 2050. 

A criação destes empregos está prevista, dado o facto de que as taxas de emprego só 

aumentarão depois de mais mulheres que estudam nas áreas STEM concluírem os seus 

estudos. 

 

 

 

D. Participação das raparigas (nos cursos STEAM) 

 

O desequilíbrio de género é tão antigo quanto a própria indústria de tecnologia. Em todo o 

setor, as mulheres representam a menor proporção da força de trabalho e, em muitas 

empresas, a percentagem de mulheres em cargos técnicos é de adolescentes ou com idades 

inferiores. Raparigas e mulheres jovens são frequentemente dissuadidas de seguir carreiras 

em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) desde cedo. É um fenómeno comum 

que essa dissuasão venha de conceções erradas e estereótipos sobre STEM, as quais fazem 

as raparigas sentirem que essas carreiras “não são para" elas. 

 

Os resultados da pesquisa realizada na Polónia mostram que 42% das raparigas desejam 

trabalhar no campo da ciência no futuro. Infelizmente, outro indicador mostra que apenas 20% 

delas afirmam poder igualar-se aos homens nesta área. Por outro lado, cerca de um em cada 

quatro rapazes em Itália espera trabalhar como engenheiro ou profissional de ciências, 

enquanto apenas uma em oito raparigas espera trabalhar na mesma indústria. Além disso, 

apenas 7% dos rapazes e quase nenhuma das raparigas esperam trabalhar em profissões 

relacionadas com as TIC25. 

 

A situação é quase a mesma na Turquia, onde a classificação do “Global Gender Gap Report 

2020” revela que o país ficou em 130º no que diz respeito à participação e oportunidade 

económica das mulheres, 135º na participação na força de trabalho, 106º na igualdade de 

salários para trabalhos semelhantes, 111º nos trabalhadores profissionais e técnicos, 101º 

 
25 Bokova, I.G., Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering and 
mathematics (STEM) UNESCO, 2017, pp.36-37, accessed March, 14, 2020 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
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nas taxa de alfabetização, 118º nas matrículas no ensino fundamental. A taxa de participação 

das mulheres em estudos e iniciativas STEM foi de 37,8% (Global Gender Gap Report 2020). 

Embora não haja um currículo formal específico ou programa para a educação de raparigas 

em STEM na Turquia, existem muitas iniciativas para incentivá-las a estudar e trabalhar em 

STEM. A Universidade Técnica de Istambul, por exemplo, fundou o Centro de Pesquisa e 

Aplicação de Mulheres em Ciência, Engenharia e Tecnologia (BMT-KAUM) e realizou dois 

workshops com o título “Como podemos empoderar mulheres com a ITU em 

empreendedorismo STEM?”.  

 

A Grécia, por outro lado, detém um uma percentagem notável de 36% para as mulheres que 

estão empregadas na indústria de Engenharia e Ciências. Se olharmos para a taxa de 

mulheres na ciência a nível da UE em geral, cinco Estados-Membros da UE detêm a maioria 

dos cientistas e engenheiros para as mulheres, na Lituânia (57% mulheres), na Bulgária e na 

Letónia (ambos 53%), em Portugal (51%) e na Dinamarca (pouco mais de 50%). Os registos 

gregos são bastante encorajadores nesses termos, ultrapassando o número de mulheres 

cientistas e engenheiras representadas na Hungria e em Luxemburgo (ambos com 25%), na 

Finlândia (com 29%) e na Alemanha (com 33%). 

26 

 
26 Eurostat, ‘Women in science and technology‘, Eurostat, December 11, 2019, 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190211-1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190211-1
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Capitulo 2: Resultados da 

investigação inicial  
Neste capítulo, a pesquisa irá concentrar-se na metodologia qualitativa que cada parceiro 

adotou em cada contexto nacional em Itália, Grécia, Polónia, Portugal, Chipre e na Turquia. Os 

critérios que a parceria utilizou para selecionar as respostas dos grupos-alvo foram 

associados ao Protocolo de Investigação que foi preparado pela Four Elements, incluindo: 

• as perguntas da entrevista e as perguntas do Focus Group para a pesquisa qualitativa, 

os quais consistem numa mistura de perguntas abertas e fechadas, diferentes para 

cada grupo-alvo 

• as diretrizes sobre os números a serem alcançadas pela investigação 

• a qualidade dos resultados e descobertas pretendidos 

 

Mais especificamente, a análise de cada pesquisa nacional foi estruturada de acordo com as 

seguintes secções: 

A. Metodologia 

B. Perfil dos participantes 

C. Resumo de comentários e descobertas 

D. Recomendações 

 

De maneira geral, tanto os Focus Group como as entrevistas foram organizados durante o 

período de crise internacional e de acordo com as medidas tomadas contra a disseminação 

do COVID-19. Os métodos qualitativos foram usados pelos parceiros a fim de obter uma 

melhor visão sobre as possibilidades de melhoria da educação STEAM para raparigas. 

Entrevistas semiestruturadas foram realizadas com 25 pessoas em cada país, com os 

seguintes grupos-alvo: 

• professores primários 

• profissionais do sexo feminino em áreas STEM 

• profissionais de arte e design 

• pais de crianças da escola primária 
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Devido ao COVID-19, a maioria dos parceiros (5 de 6 parceiros) organizou salas de reuniões 

online para a implementação dos Focus Group e criou questionários online para as sessões 

de entrevista. As pesquisas foram usadas para selecionar participantes que pertenciam a 

todos os grupos-alvo. Os Focus Group duraram aproximadamente 1 hora cada, com alguns 

desvios. As respostas foram registadas em formulários do Google, enquanto os participantes 

deram o seu consentimento oralmente durante os grupos de discussão. Alguns entrevistados 

preferiram não ligar a câmara, pelo que algumas imagens podem não incluir os rostos de 

todos os participantes. 

 

 

A.  Metodologia 

 

Os parceiros do IN2STEAM conduziram uma pesquisa envolvendo participantes de todos os 

grupos-alvo e iniciaram pequenos debates, apresentando alguns insights sobre a pesquisa 

documental já foi realizada a nível nacional. Tendo em consideração que, para a condução 

bem-sucedida do “IO1 - Relatório sobre o valor dos STE(A)M na educação das raparigas” 

durante o período de quarentena, duas variáveis principais determinaram o resultado da 

pesquisa primária: local e tempo. Neste capítulo, serão analisados os meios pelos quais os 

parceiros reuniram os seus participantes, bem como a organização dos locais de encontro 

pelos representantes dos parceiros. 

 

Recrutamento dos participantes 

 

O processo de convite aos grupos-alvo foi feito principalmente online por todos os parceiros, 

exceto para a Escola DOGA, que executou a pesquisa primária antes do início do COVID-19. 

Em todos os casos, os parceiros informaram os participantes sobre o propósito do projeto e 

o seu objetivo principal com antecedência via e-mail. Além disso, uma pequena agenda foi 

enviada em anexo ao e-mail de convite. A maioria dos participantes consentiu o registo das 

discussões do Focus Group oralmente aos parceiros. No entanto, a Escola DOGA preparou 

cópias dos formulários de consentimento e distribuiu-os no dia exato do Focus Group, 

enquanto a INOVA + incluiu uma questão de permissão nos links dos questionários online. 
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Four Elements, CESIE e DOGA School organizaram no total duas sessões de Focus Group. Por 

outro lado, CARDET, INOVA+ e DANMAR COMPUTERS conduziram um Focus Group. Cada 

parceiro reuniu 25 participantes que ofereceram separadamente algumas fontes qualitativas 

de informação sobre métodos de ensino inovadores em STEAM. 

 

Estrutura da reunião 

 

Uma discussão estruturada do Focus Group foi conduzida, uma vez que as questões da 

reunião foram preparadas com antecedência. Durante a análise, os parceiros contactaram os 

grupos-alvo e recolheram contribuições cruciais de um grupo de mulheres profissionais de 

STEM, educadoras STEM e profissionais de arte e design em cada país parceiro com uma 

visão sobre as suas experiências anteriores. Os caminhos de aprendizagem para o sucesso 

na profissão foram a chave que finalmente veio trazer um importante valor acrescentado ao 

projeto. 

 

Nome e perfil resumido dos facilitadores 

 

Nome Organização 
Estado profissional/Área 

de atuação 

Evangelia Polytarchi Four Elements 

 

Historiadora, licenciada 

pela Universidade 

Católica de Leuven 

 

Mestrado em Estudos 

Europeus, Perspetivas 

Transnacionais e Globais 

1) Irene Pizzo 

 

2) Emna Miled 

CESIE 

1) Gestora de Projetos e 

Coordenadora da 

Unidade Escolar do 

CESIE; 

2) Gestora de Projetos 

no CESIE 



 

29 

 

Joanna Wanielista DANMAR COMPUTERS 

Licenciada pela 

Faculdade de 

Matemática e Mestre em 

Finanças e Contabilidade 

com experiência em 

gestão de projetos 

1) Maria Macedo 

 

2) Maria Rodrigues 

INOVA+ 

1) Licenciatura em 

Línguas e Relações 

Internacionais, Minor em 

Estudos Europeus, 

Universidade do Porto e 

Universidade de 

Maastricht  

 

2) Mestre em Psicologia 

pela Universidade 

Católica do Porto; Pós-

Graduada em 

Neuropsicologia 

Dr. Panagiotis Kosmas CARDET 

Licenciatura em 

Literatura Grega e 

Línguas (Universidade de 

Atenas) 

 

Mestre em Ciências 

Educacionais 

(Universidade de Roma) 

 

Doutorado em 

Tecnologia Educacional 

(Universidade de 

Tecnologia do Chipre). 

Área de atuação: 

Metodologias de ensino, 

aprendizagem online, a 
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integração da tecnologia 

na sala de aula 

1) Dr. Zuhal Yılmaz 

Doğan 

 

2) Ramazan Sezer 

DOGA School 

1) Coordenador de 

Projetos na DOGA 

Schools; Designer de 

Currículos e de Intrução 

 

2) Diretor do Ensino 

Primário da DOGA 

School, Doutorado em 

Educação Primária 

 

 

 

B.  Perfil dos Participantes 

 

A pesquisa realizada pelas 6 organizações de 6 diferentes países da UE (Itália, Polónia, 

Portugal, Grécia, Chipre e Turquia) apoiou igualmente a transferência de conhecimentos e a 

aplicação a contextos de aprendizagem escolar em diferentes sistemas educativos fora das 
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fronteiras nacionais, adicionando um valor extra ao próprio projeto. O perfil dos participantes 

de todos os parceiros pode ser resumido na seguinte tabela: 

 

Número de 

participantes 
1º Focus Grupo 2º Focus Grupo Entrevistas 

Pais 12 11 22 

Professores 30 12 49 

Artistas femininas 7 3 12 

Designers de arte 9 5 8 

Total 58 31 91 

 

 

 

 

 

 

C.  Resumo dos comentários e principais conclusões 

 

Pais
24%

Professores
54%

Artistas femininas
13%

Designers de 
arte
9%Artistas

ENTREVISTADOS

Parents Teachers Female Artists Art designers
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Focus Grupo 

 

Para o Focus Group, os participantes de cada subgrupo (professoras primárias, artistas do 

sexo feminino, profissionais de arte e design, e pais de crianças da escola primária) tiveram 

de responder a perguntas comuns. Antes de começar a restringir o nosso foco a um subgrupo 

específico, é importante ver como os diferentes grupos-alvo reagiram aos mesmos tópicos 

de investigação. 

De acordo com a 1ª questão “Após a leitura dos resultados da Pesquisa Geral, qual a sua 

primeira visão em relação à estrutura e metodologia utilizadas?”, os participantes expressaram 

as suas opiniões com as apresentações feitas pelos representantes e cada parceiro. 

Indicaram também que tiveram a oportunidade de ser informados sobre as políticas relativas 

à Educação STEAM nas escolas nacionais. 

Em relação a algumas outras questões, como “As disciplinas na sua escola corresponderam 

ao que realmente esperava aprender enquanto criança?” e “Durante os primeiros dias de aula, 

considera que foi suficientemente orientado sobre a escola, as disciplinas e quaisquer outros 

detalhes específicos?”, a natureza das respostas direciona para o mesmo tipo de conclusões 

anteriores. De facto, os participantes do Focus Group pareciam esperar abordagens mais 

inovadoras para a Educação STEAM no futuro e no presente, ao invés de serem capazes de 

partilhar as suas próprias experiências na escolha de cursos. 

 

À medida que a discussão se desenrolava, os participantes do Focus Group foram 

questionados se receberam algum tipo de aula introdutória/seminários antes de escolher os 

seus cursos, e discutiram a necessidade de algum tipo de apoio pelos professores STEM, de 

modo a que sejam mais eficientes. Os resultados desta discussão foram os seguintes: 
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Além disso, uma questão que foi particularmente importante para os participantes desta 

pesquisa primária esteve relacionada com a partilha do interesse que as organizações 

parceiras têm em se envolver na pesquisa para a Educação STEM de raparigas. Aqui, os 

participantes do Focus Group em alguns países parceiros reconheceram que a posição 

problemática das mulheres nesses campos relacionados às STEM se aplica a muitas 

dimensões diferentes (além da educação) - como família, vida profissional, contextos sociais. 

Na Turquia, os participantes também mencionaram que, graças às parcerias europeias, 

muitas soluções podem ser produzidas para muitos problemas com a contribuição dos 

parceiros. 

 

 

Entrevistas 

 

A anáise das sessões da entrevista combinará as respostas de cada grupo-alvo em todos os 

6 contextos nacionais. Assim, professores de escolas primárias, mulheres artistas, 

Grécia e 
Portugal: 
"Os 
participantes 
receberam 
aulas 
introdutórias/
seminários, 
mas apenas 
no Ensino 
Superior/ 
Universidades
"

Turquia:
"Os professores 
tiveram de 
receber 
orientações sobre 
a gestão da sala 
de aula, utilizando 
ferramentas 
online e 
avaliação"

Polónia: 
"Principalmente os 
professores 
alegaram que foram 
suficientemente 
orientados sobre a 
escola"

Chipre: 
"Houve alguma 
formaçã sobre 
tópicos que cada 
profissional 
escolheu 
individualmente''

Itália: 
"A maioria dos 
professores 
afirmou que não 
recebeu nenhum 
seminário 
introdutório antes 
de começar a 
lecionar nas 
escolas"
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profissionais de design e arte, e pais de crianças de escolas primárias serão vistos 

separadamente neste subcapítulo. 

Iniciando a nossa análise com o grupo-alvo de professores do ensino básico, é importante 

destacar que tipo de cursos os motivaram a seguir esta carreira quando eram mais jovens. A 

maioria dos professores em todos os países parceiros relatou que queria tornar-se mais 

flexível e ter uma mente mais aberta à dos professores que tiveram quando eram mais jovens. 

Não se trata, portanto, apenas de transmitir conhecimentos às crianças, mas também de um 

objetivo pessoal de quebrar velhos estereótipos de modelos de professores. 

Numa fase posterior, as mulheres artistas e profissionais de arte forneceram algumas 

metodologias que utilizam para tornar o STEAM mais atraente para as raparigas da sua 

região. Entre outros, sugeriram o uso de narrativa de histórias e instrumentos 3D/Fablab, 

assim como uma abordagem sensorial cobrindo os 5 diferentes sentidos do corpo humano 

(como o ensino VAKOG e a aprendizagem baseada nos sentidos). Enfatizaram também a 

necessidade de apresentar casos reais e iniciativas já desenvolvidas por mulheres, a fim de 

inspirar as raparigas a explorar o uso de ferramentas e dispositivos. Na verdade, este grupo-

alvo descreveu alguns métodos que podem ajudar as raparigas a familiarizarem-se com 

aplicações de IT e gráficos visuais para explorar o material de uma forma mais sensorial. 

Finalmente, o grupo-alvo de pais de crianças do ensino primário propôs alguns insights sobre 

as conversas com os seus filhos e revelaram que estes falam principalmente sobre problemas 

diários relacionados com a matemática e várias ferramentas tecnológicas. Embora a maioria 

dos pais em 5 países parceiros admitisse que encorajava a filha a usar todos os tipos de 

ferramentas, mesmo em casa, alguns pais em Portugal relataram que, por enquanto, as 

crianças devem explorar todas as áreas de estudo e não ser incentivadas a um determinado 

curso. No entanto, os pais de todos os 6 países parceiros gostariam que os professores 

tivessem acesso a mais ferramentas digitais nas aulas e pudessem desenvolver as suas 

competências, utilizando-as. Desta forma, disseram os pais, os cursos STEAM podem-se 

tornar mais atraentes nas escolas primárias. 
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D.  Recomendações 
 

Na tabela a seguir, os parceiros foram convidados a avaliar algumas ideias de política 

educacional que surgiram durante as sessões de Focus Group e as entrevistas. Em particular, 

os parceiros aplicaram três (3) tipos de códigos, cada um para uma finalidade diferente: 

1) Código para a categoria do entrevistado 

2) Código para as implicações da resposta para a melhoria da Educação STE(A)M 

3) Código para a sugestão de ideias a serem implementadas na Educação STE(A)M 

Cada código forneceu uma lista de 2 a 3 respostas possíveis, que poderiam determinar a 

natureza e o impacto da política no contexto social mais amplo. 

 

 

Sessão de Focus Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO para  

 

categoria do entrevistado: 

1. Professores 

primários 

2. Profissionais 

femininas e 

profissionais de 

design em áreas 

STE(A)M 

3. Pais de alunos do 

ensino primário  

CÓDIGO para  

 

as implicações da 

resposta para a 

melhoria da 

Educação 

STE(A)M: 

a. alta 

b. média 

c. baixa 

CÓDIGO para  

 

sugestão de ideias a serem 

implementadas na Educação 

STE(A)M: 

i. inovadoras 

ii. já existem: 

✓ bem-sucedidas 

✓ mal-sucedidas 

CITAÇÃO para 

 

(a resposta real) 

Questão nº 4 

Na sua 

opinião, de 

que forma os 

professores 

podem tornar-

se mais 

persuasivos 

durante o seu 

CÓDIGO nr.2 CÓDIGO a CÓDIGO ii, bem-sucedidas 

‘Involving students 

with concrete 

examples from the 

daily life, stimulating 

their creativity in 

facing and solving 

problems 

(computational 

thinking), gratifying 
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trabalho? 

(Como podem 

transmitir 

paixão pelas 

STEM às 

raparigas?) 

them when they find 

the solutions’. 

 CÓDIGO nr.2 CÓDIGO a CÓDIGO i 

‘Using better 

equipment, better 

training and more 

events for the kids to 

participate in order to 

stimulate their interest 

and "competitiveness 

instincts" 

CÓDIGO nr.2 CÓDIGO a CÓDIGO i 

The Program 

should be supported 

with teacher 

trainings and 

principals give at 

least 2 more teacher 

for assisting the 

leading teacher for 

help a science, 

ecology and 

classroom teacher 

should be given to 

me so that full work 

can be done in all 

aspects of the 

project. 

Questão nº 6 

Que tipo de 

suporte 

considera que 

os professores 

STEM 

precisam para 

serem 

eficientes? 

CÓDIGO nr.1 CÓDIGO b CÓDIGO ii, bem-sucedidas 

First of all, we need to 

set teachers from the 

stress of covering 

particular educational 

units. Teachers need 

instead more 

equipment, and 

presentation of STEM 

programs that could 

motivate more the 

students. 
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CÓDIGO nr.1 CÓDIGO c CÓDIGO i 

Some teachers did not 

have the opportunity to 

acquire the necessary 

knowledge of STEM 

teaching methods, 

during their own 

studies at the 

University. So, I would 

suggest that teachers 

attend some seminars 

on STEM teaching 

methods, together with 

some introduction on 

practical lessons of 

tools in class.  

CÓDIGO nr. 3 CÓDIGO a CÓDIGO ii, bem-sucedidas 

1. The material to be 

able to perform simple 

experiments to 

stimulate students' 

interest.  2. Advising 

support on this subject 

by experts.   3. 

Audio/video material 

related to the subject. 

Questão nº 7 

Na sua 

opinião, de 

que forma os 

professores 

podem tornar-

se mais 

persuasivos 

durante o seu 

trabalho? 

 

CÓDIGO nr. 3 CÓDIGO a CÓDIGO ii, bem-sucedidas 

1. They could show in 

practice the 

applications of their 

subject.     2. They could 

give examples of 

applications of their 

subject in everyday life.   

3. Stimulate as many 

senses of students as 

possible: optical, 

acoustical etc In this 

view, they could use 

arts 
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 CÓDIGO nr.2 CÓDIGO c CÓDIGO ii, mal-sucedidas 

Teachers should be 

educated on STEM 

methods, in order to 

persuade students to 

be inspired by them. 

CÓDIGO nr. 3 CÓDIGO a CÓDIGO ii, bem-sucedidas 

The educational 

process of STEM 

courses should have 

more publicity, and 

especially the results of 

STEM Education should 

be presented to the 

wider public (e.g. 

parents) in order for 

everyone to appreciate 

the benefits of this 

process.  

CÓDIGO nr. 1 CÓDIGO b CÓDIGO ii, bem-sucedidas 

Students should 

collaborate more, and 

work together under 

STEM programs. This 

project should be 

presented to more 

parents, so that they 

can support teachers 

and believe in the value 

of STEM. 

CÓDIGO nr. 3 CÓDIGO c CÓDIGO ii, bem-sucedidas 

Teachers should be 

more flexible towards 

changes that are 

developed by STEM 

educators. Teachers 

should learn new skills 

on STEM. 

CÓDIGO nr.1 CÓDIGO a CÓDIGO i 

Teacher 1: “Successes, 

materials and 

challenges must be 

communicated 
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amongst the people 

involved in the project’s 

phases. Communities of 

Practice are a good 

solution to this.” 

CÓDIGO nr.3 CÓDIGO a CÓDIGO i 

‘The introduction of 

additional classes, e.g. 

robotics, building 

models from LEGO 

blocks helps students 

understand certain 

issues, develops them 

and motivates them to 

take STEM education”. 

CÓDIGO nr.2 CÓDIGO b CÓDIGO ii bem-sucedidas 

‘Teach based on 

arguments that the 

student sees daily.’ 

 

 

Análise das Recomendações 
 

Seguindo a estrutura usada para codificar o público das sessões do Focus Group, havia 3 

categorias principais de respondentes: 

1. professores de escola primária 

2. profissionais do sexo feminino e praticantes de design nas áreas STE (A) M 

3. pais de alunos do ensino fundamental 

 

Com base nessa categorização, podemos tirar algumas conclusões por grupo. Partindo do 

grupo de professores primários, eles pareciam enfatizar a praticidade dos cursos STEAM na 

escola. Mais especificamente, eles colocaram mais foco no processo educacional do que nos 

próprios cursos, e sugeriram que os alunos deveriam estar mais motivados quando trabalham 

uns com os outros sob uma tarefa comum. 

 

Paralelamente, o grupo de profissionais do sexo feminino e praticantes de design nas áreas 

STE (A) M propôs o envolvimento ativo dos alunos nos métodos STEAM. Em particular, eles 

sublinharam a necessidade de melhores equipamentos, períodos de treinamento mais 

amplos e mais eventos disponíveis para as crianças. Isso ajudaria os alunos a abordar 

cenários da vida real e desenvolver sua capacidade de pensamento crítico. Um elemento que 

diferenciou suas respostas para o primeiro grupo de respondentes estava relacionado aos 

incentivos dados à competitividade e habilidades de resolução de problemas. Na verdade, o 

segundo grupo de entrevistados refletiu sobre a ideia de permitir que os alunos tomem 

iniciativas, em vez de serem guiados pelo envolvimento dos Artistas. 
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Finalmente, o terceiro grupo de entrevistados se concentrou mais no desenvolvimento dos 

sentidos dos alunos. Isso significa que, os pais eram a favor de estimular as habilidades de 

audição, toque, observação, degustação, olfato e movimentação dos alunos. Os pais também 

apoiaram o uso da robótica em sala de aula e destacaram principalmente a necessidade dos 

alunos compreenderem a natureza de cada exercício. Nessas circunstâncias, eles acreditam, 

é possível que uma criança adquira um melhor entendimento de Artes e Tecnologia como 

disciplinas escolares. É interessante notar que, os pais, também mencionaram a necessidade 

de especialistas para orientar os cursos do STEAM. Esse fato pode revelar ainda que nem 

todos os pais estão satisfeitos com a experiência que os professores do ensino fundamental 

aplicam em sala de aula e esperam que haja algum progresso. 
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Conclusões 
 

Um dos principais objetivos da análise sublinha áreas-chave sobre como as perspetivas de 

género continuam a desempenhar um papel fundamental no acesso e participação das 

raparigas em STEM e, além disso, a forma como as artes dentro da abordagem de 

aprendizagem STE(A)M podem neutralizar isso e contribuir para abordar esse preconceito de 

género e estereótipos nas práticas de ensino dentro das disciplinas STEM. Além disso, os 

parceiros estudarão os sistemas educacionais nacionais para destacar as lacunas nas 

abordagens neutras de género nas escolas primárias, bem como a recolha de melhores 

práticas na combinação de ciência e arte. Esta estratégia irá garantir a implementação efetiva 

das atividades de formação do IN2STEAM, de modo a ter um impacto mais amplo e forte para 

os grupos-alvo e garantir um impacto duradouro dos resultados do projeto. 

 

Das principais atividades de pesquisa do IO1, 18 mulheres profissionais/praticantes que 

trabalham com STE(A)M foram convidadas a colaborar na implementação do projeto para 

apoiar no seu futuro, partilhando as suas contribuições e experiências durante a fase piloto 

do IO2 e IO3 e para o desenvolvimento da Carta (IO4). 

 

Ao longo desta pesquisa inicial, os participantes obtiveram benefícios através da partilha de 

experiências sobre métodos de ensino e aprendizagem. Os parceiros, por outro lado, 

conseguiram quebrar os estereótipos baseados no género mais proeminentes na educação 

STEAM. Ferramentas inovadoras foram apresentadas e recursos científicos foram reunidos 

para ajudar os professores do ensino primário no processo de motivar mais raparigas para 

carreiras STEAM. 

 

Apesar da fase de quarentena que foi imposta pela crise de saúde mundial, o projeto 

IN2STEAM continuou a sua implementação a todos os níveis nacionais dos parceiros 

envolvidos. Ao implementar todas as atividades previstas no IO1, a 4 ELEMETNS, enquanto 

líder do IO1, garantiu uma análise abrangente para professores e para crianças e educação 

escolar: 

✓ no valor da educação STE(A)M no aumento da motivação e participação de raparigas 

nas áreas de estudo STEM; 
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✓ na compreensão mais ampla das necessidades de desenvolvimento profissional de 

professores em STE(A)M para a promoção de competências do século 21 em crianças 

do ensino primário. 
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Artigo do jornal online 
“LA TECNICA DELLA 

SCUOLA” 

Docenti STEM, 
l'importanza 

dell'investigazione e 
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Nacional de 
Professores de Ciências 

Naturais 

School for Inquiry, 
Girogio Bianchini 

http://www.anisn.it/nuovosito/progetto-
school-for-inquiry/ 

Artigo do site 
“studenti.it”, um jornal 
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da Mondadori Media 

S.p.A. 

Largo alle STEM: le 
studentesse puntano 

sulla scienza, Veronica 
Adriani 

https://www.studenti.it/stem-maturita-
2018-studenti-scienza.html 

Artigo da OCDE 
The Pursuit of Gender 

Equality: An Uphill 
Battle 

http://oe.cd/gender2017 

Artigo da OCDE 
Programme for 

International Student 
Assessment (PISA) 

https://www.oecd.org/pisa/ 

Artigo da revista online 
Morning Future 

(propriedade do The 
Adecco Group) 

Italian education 
compared to Europe 

https://www.morningfuture.com/en/article
/2019/05/22/education-italy-europe/631/ 

Documento da 
Comissão Europeira 

Education and 
Training Monitor 2019 

https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/document-library-docs/volume-1-

2019-education-and-training-monitor.pdf 

Documento da UNESCO 

Cracking the code: 
girls' and women's 

education in science, 
technology, 

engineering and 
mathematics (STEM) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
000253479 

Ministero 
dell'Istruzione, 

dell'Università e della 
Ricerca (MIUR); INDIRE 

– Unità Italiana di 
Eurydice 

The Italian Education 
System 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eu
rydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pd

f 

Ministero 
dell'Istruzione, 

dell'Università e della 
Ricerca (MIUR) 

Welfare dello 
Studente, 

partecipazione 
scolastica, dispersione 

e orientamento 
    

http://istruzioneer.gov.it/wp-
content/uploads/2019/03/Bando-STEM-

2019_v2.pdf  

Noi siamo pari 
Marzo: il mese delle 

STEM 
https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-

delle-stem/ 

Diana Chise, 
Margherita Fort, Chiara 

Monfardini 

Scientifico! like Dad 
On the 

Intergenerational 
Transmission of STEM 

Education in Italy 

https://www.aiel.it/cms/cms-
files/submission/all20180910095315.pdf 

Publicação da Eurydice 
National Education 
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Overview 

https://eacea.ec.europa.eu/national-
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Artigo científico 

STEM education in 
Portugal: Education, 

policies and labor 
market, ACOLA 

https://acola.org/wp-
content/uploads/2018/12/Consultant-

Report-Portugal.pdf 

Tese de doutoramento 
sobre aspirações 

vocacionais durante a 
infância 

Aspirações 
Vocacionais na 

Infância: Um Estudo 
Longitudinal 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/103
16/47448/1/Tese%20doutoramento%20Rut

e%20David.pdf 

Comissão 
Europeira/AEEAC/ 

Publicação Eurydice  

The Structure of the 
European Education 

Systems 2019/20: 
Schematic Diagrams. 

http://www.eurydice.si/publikacije/The-
Structure-of-the-European-Education-

Systems-2019-20_Schematic-Diagrams-
EN.pdf 

Publicação da OCDE 
OECD Reviews of 
School Resources: 

Portugal 2018 

https://www.oecd.org/portugal/oecd-
reviews-of-school-resources-portugal-2018-

9789264308411-en.htm 

Artigo de notícia 
STEAM Education in 
Portugal: What’s All 

The Buzz About 

https://beportugal.com/steam-education-
portugal/  

Publicação da OCDE 
Portugal Country 
Note. PISA 2018 

Results 

https://www.oecd.org/pisa/publications/PI
SA2018_CN_PRT.pdf  

Artigo científico 

Mathematics, Science 
and Technology 

Cluster. Compendium 
of good practices in 
MST. Peer Leaning 
Activities (PLA) in 

France, Latvia, The 
Netherlands, Norway, 
Portugal and Sweden - 
2006, 2007, 2008 and 

2009 

https://www.educationandemployers.org/
wp-

content/uploads/2014/06/efforts_to_increa
se_interest_stem_full_report.pdf 

Artigo científico 

Mathematics, Science 
and Technology 

Cluster. The action 
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Portugal estudam 
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https://expresso.pt/economia/2018-05-05-
57-das-mulheres-em-Portugal-estudam-
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STEM com alunos do 

ensino primário 

Promoção de carreiras 
STEM junto de alunos 
do ensino básico-qual 
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https://www.researchgate.net/publication/
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engineering and 
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STEAME - The next 
level in Education 

https://www.khaleejtimes.com/steame---
the-next-level-in-education 

Projeto da UE STEAME https://steame.eu/ 

Projeto Jovem The Steamers 2019 
https://onek.org.cy/the-steamers-

2019/#tab-id-3 

Organização STEM education https://stem.edu.gr/ 

Artigo do Ministério da 
Educação e Cultura de 

Chipre 

A guide to education 
in Cyprus 

http://www.moec.gov.cy/odigos-
ekpaidefsis/documents/english.pdf  

Artigo 
How to actually 

promote diversity in 
STEM 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive
/2019/11/how-umbc-got-minority-

students-stick-stem/602635/ 

Pesquisa e inovação 
pela Comissão Europeia 

Science education for 
responsible citizenship 

https://www.academia.edu/14816833/Scie
nce_Education_for_Responsible_Citizenship  

Comissão Europeia. 
Relatório final 

Does EU need more 
STEM graduates? 

https://europa.eu/ 

Comissão Europeia 
Education and 

Training Monitor 2019 

https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/document-library-docs/volume-1-

2019-education-and-training-monitor.pdf 

Parlamento Europeu 
Encouraging STEM 
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Market 
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Aliança Global STEM. 
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STEM Education 
Framework 
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em_education_framework_dec2016.pdf  
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A conceptual 
framework for 

integrated STEM 
education 

https://www.researchgate.net/publication/
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Education? 
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https://scholarship.claremont.edu/cgi/view
content.cgi?referer=https://scholar.google.
com/&httpsredir=1&article=1033&context=

steam  

Artigo 

5th - 7th Grade Girls’ 
Conceptions of 

Creativity: 
Implications for 

STEAM Education 

https://file.scirp.org/pdf/CE_201702271512
5696.pdf  

Livro 
UNESCO: Science 

report: towards 2030 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0

000235406 

Artigo 
Engaging Students in 

STEM Education 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044508.

pdf  

   

Website E-LEARNING  STEM/STEAM 
http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Future-

focused-learning/STEM-STEAM 

Artigo 

The STEM project for 
upper secondary 
school teachers - 

pedagogical 
innovation with new 

technologies at school 

https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EA
T/article/view/403/355 
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Livro 

Competences of the 
future in times of 
digital disruption. 

Study of challenges 
for Poland in the 

perspective of 2030 

Praca zbiorowa pod redakcją: Krzysztof 
Głomb, Anna Kniaź, Kompetencje 

przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. 
Studium wyzwań dla polski w perspektywie 

roku 2030. Warszawa, 2019. 

Artigo do Ministério da 
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polska-siec-edukacyjna1 

Relatório do país 
Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/scoreboard/poland  
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National Educational 
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breakthrough in the 
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education is coming 

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukac
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nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-
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technologie-konferencja-ster-na-stem 

Artigo publicado pela 
Escola Secundária XVII 
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STEM classes for the 
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drugich-klas-liceum-czyli-co-nowego-w-

kolejnym-roku-szkolnym/ 

Site da The 

International School 

“Meridian” 

Steam Academy 
https://www.meridian.edu.pl/pl/steam-

academy/ 
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Escritório de Educação 
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STEM educational 
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Technology, 
Engineering, 
Mathematics 
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rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-
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M. Żytko, Nauczyciele edukacji 
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Relatório da equipa de 
investigação da 

Faculdade de 
Pedagogia da 

Universidade de 
Varsóvia e Educação 
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report 
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tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/
STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4
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ru.pdf  
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A report on STEM 
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applications into 
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and career interests of 
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https://inteach.org/ileri-stem-egitimi 
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Teaching the concept 
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education 
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Tese de mestrado 
An examination of 

STEAM teacher 
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A gender analysis of 
the 7th grade 
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Website 
Women in Science 

Talks 

https://www.britishcouncil.org.tr/en/progr
ammes/education/science-

innovation/women-talk  
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Girls Need More Role 
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http://www.skdturkiye.org/esit-
adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-

rol-modele-ihtiyaci-var 

Relatório 
Global Gender Gap 

Report 2020 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGG
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Tese de mestrado 

STEAM applications 
with SCAMPER 

technique in 
geography education 

of students with 
special abilities 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Artigo de jornal 
We are the number 
one at ratio of STEM 

graduate girls in OECD 

https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-
mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-

birincisiyiz/408268  

Website GIS Project https://www.gisproject.org/ 

Website 
Hacettepe STEM & 

Maker Lab 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/en 
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The effect of steam 
based approach in 

visual arts education 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  
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STEM education for 
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stem-egitimi   

Notícia (internet) 
STEM School Project 

for Girls 
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tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psik

oloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-
Sertifika-Programı.aspx  
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