
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programas de formação de 
professores do projeto SpaceEU 

Carreiras em CTEM e 
competências para o futuro 

Fomentar uma  
Comunidade Espacial Europeia 

jovem, criativa e inclusiva 

O presente projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação 
Horizonte 2020 da União Europeia ao abrigo da Convenção de Subvenção N.º 821832). O 
conteúdo deste documento apenas reflete a opinião do(a) seu(sua) autor(a) e não 
representa a opinião da Comissão Europeia (CE) nem da Agência de Execução para a 
Investigação (AEI). Nem a CE nem a AEI se responsabilizam por qualquer utilização que possa 
ser feita das informações contidas no documento. 
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Organização: European Schoolnet 

Público-alvo: Professores em serviço nas escolas do ensino secundário 

Local: Presencial, em linha 

Descrição do curso 

Finalidade e objetivos da formação 
Este programa de formação foi desenvolvido no quadro do projeto spaceEU. Muitos 

professores em toda a Europa são igualmente instados a desempenhar o papel de 

orientadores de carreiras no âmbito das suas funções. Para tal, precisam de ter 

conhecimento dos empregos em CTEM disponíveis, atualmente ou num futuro próximo, 

em diversos setores, sobretudo na indústria. O objetivo desta oficina de formação é dar a 

conhecer aos participantes uma variedade de profissões relacionadas com as CTEM e 

com o espaço, com uma atenção particular a empregos futuros em que os alunos atuais 

(futuros profissionais) poderão ingressar nos próximos anos e décadas. 

Programa da oficina (estrutura e duração) 
• Introdução – fundamentação da oficina e conceções erróneas sobre as CTEM e o 

espaço (~3 min) 

• Visão geral sobre o projeto/entidades que contribuem para esta oficina (~3-5 min)  

• Explicação da estrutura da oficina (~2 min) 

• Trabalho de grupo (~35 min): 

- Etapa 1: Os participantes dividem-se em grupos de 4-5 (~2 min) 

- Etapa 2: Os participantes selecionam um recurso (ou vários recursos) de entre 

as 3 fontes de informação recomendadas para identificar um percurso 

profissional adaptado aos alunos que lecionam (~8 min) 

- Etapa 3: Os participantes consideram os tipos de competências necessárias na 

carreira escolhida e indicam-nas na ficha de trabalho (~10 min) 
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- Etapa 4: Os participantes discutem nos respetivos grupos o que podem fazer/o 

que podem melhorar para ajudar os alunos a desenvolver estas competências 

nas suas turmas? (~13 min) 

- Etapa 5 (opcional): Se sobrar tempo, os participantes partilham com outros 

grupos o que consideraram mais interessante no(s) perfil(is) da carreira 

escolhida,  

• Conclusão (~2 min) 

Prática orientada 
(Atividades determinadas pelo instrutor da oficina) 

• Breve apresentação do tópico das carreiras em CTEM e conceções erróneas 

relacionadas com estas profissões 

• Dinamização do trabalho de grupo. 

Prática independente 
(Atividades que os participantes são convidados a realizar de forma independente) 

• Os participantes são convidados a selecionar as fichas de carreiras a partir do 

material disponível no âmbito dos seguintes projetos: spaceEU, Space Awareness, TIWI 

e STEM Alliance. 

Prática de grupo  
(Atividades que os participantes são convidados a realizar em grupos)  

Os participantes trabalham em grupos para selecionar a partir do material proposto o 

mais interessante e, na sua opinião, atrativo para prestar informações aos seus alunos 

sobre carreiras (perfis de carreira) e partilhar no seio do seu grupo o que aprenderam e 

como as competências dos alunos podem ser desenvolvidas no sentido dos perfis 

escolhidos. 
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Recursos 
• STEM Alliance: webinários com profissionais de CTEM da indústria 

http://www.stemalliance.eu/webinars e fichas sobre carreiras relacionadas com os 

perfis de carreira dos apresentadores. 

• SpaceEU/Space Awareness: Plataforma de carreiras http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Fichas sobre carreiras e figuras exemplares da área das TIC 

http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

Outros projetos/recursos associados: 

• Guia sobre carreiras em CTEM (STEM Learning UK) 

• Pacote de ferramentas Hypatia para escolas (projeto Hypatia) 

• Perfis de carreiras (Siemens) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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