Estimado(a) Colega,
Convidamo-lo a participar na Sessão Especial “Literacia estatística da escola para a sociedade e
da sociedade para a escola!” - [PRÁTICAS PROFISSIONAIS], no encontro Internacional VPCT 2020
– A Voz dos Professores de Ciências e Tecnologia.
Esta sessão especial destina-se a todos os professores e investigadores que desenvolvem o seu
trabalho no âmbito da literacia estatística em todos os níveis de ensino, desde o nível escolar
básico até ao contexto universitário. Pretendemos criar um espaço para divulgação de
experiências e investigações sobre a literacia estatística.
Entre outras entidades nacionais e internacionais, o ISI (International Statistical Institute), através
do IASE (International Association for Statistical Education) e do ISLP (International Statistical
Literacy Project) têm vindo a divulgar a nível mundial a estatística enquanto ciência indispensável
no mundo de hoje, as investigações ao nível do seu ensino e da sua aprendizagem, bem como
através das competições do ISLP têm servido como disseminadores da literacia estatística.
Atendendo à importância que as probabilidades e a estatística têm vindo a adquirir na sociedade
e na escola, propomo-nos apresentar um conjunto de comunicações que permitam analisar as
investigações em ensino da estatística, da estocástica que permitem dar uma panorâmica do que
tem vindo a ser feito na escola e poderá ter reflexos na sociedade e os reflexos da sociedade na
escola, tal como é exemplo o momento presente em que a pandemia do Covid-19 tem exigido
dos professores, dos alunos e da sociedade tantos conhecimentos “esquecidos”.
Deste modo, pretendemos continuar o debate sobre a literacia estatística com mais este
conjunto de comunicações, podendo a vossa participação ser, por exemplo, através de relatos
sobre práticas de ensino ou sobre resultados de aprendizagem, enfim todo um campo de
investigação a continuar.
Com esta Sessão Especial também pretendemos estabelecer pontes entre os diferentes níveis e
setores de ensino, desde o nível escolar básico até ao contexto universitário.
O artigo a submeter deve configurar uma comunicação oral sobre práticas profissionais. A data
limite de submissão é 18 de julho de 2020 através do EasyChair (VPCT2020), havendo para o
efeito limite de páginas, tendo o texto completo entre 4 e 10 páginas.
As melhores comunicações poderão ser publicadas em revistas internacionais. Este Encontro
Internacional VPCT2020 vai ter lugar em novembro 5-7, 2020, e funcionará em modo virtual
devido à situação mundial causada pela Covid-19. (https://vpct.utad.pt/?page_id=180).
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