Convite
Caros Colegas

Propusemos a special track ROBÓTICA EDUCATIVA NA SALA DE AULA: PROMOVER INTEGRAÇÃO
CURRICULAR ao Encontro Internacional VPCT 2022 – A Voz dos Professores de Ciências &
Tecnologias (https://vpct.utad.pt), que vai ter lugar de 10 a 12 de novembro de 2022, e
funcionará em modo presencial e remoto de forma síncrona.
Com esta special track pretende-se dar espaço à apresentação e reflexão sobre investigações ou
relatos de práticas profissionais que:
1. Foquem a integração da RE nos processos de ensino e de aprendizagem;
2. Promovam aprendizagens de conteúdos curriculares através do uso da RE como ferramenta
epistémica;
3. Fomentem interdisciplinaridade, permitindo conexões entre várias disciplinas STEAM.
Se tem interesse e contributos para esta temática, vimos por este meio lançar o desafio à sua
participação nesta special track, com a submissão de uma comunicação oral.
• Seja para Práticas Profissionais ou Investigação (texto com 4 a 10 páginas), deve ser
submetido até 4 de setembro de 2022, (https://vpct.utad.pt/?page_id=92).
• A submissão deve ser feita via plataforma easychair, pelo(s) próprio(s)
autor(es) (https://easychair.org/account/signin?l=kcT13OJsw4C3FPCo1A75Gs), com indicação
do número da special track a que está a submeter a proposta, a nossa é a ST1.
• Após a aceitação da proposta, o autor deverá efetuar a inscrição no evento VPCT 2022 e
respetivo pagamento (https://vpct.utad.pt/?page_id=249).
• Todas as propostas serão avaliadas por um painel de peritos externos e a resposta de
aceitação (ou rejeição) será dada até 5 de outubro 2022.
• As melhores comunicações terão a possibilidade de ser publicadas em revistas
internacionais
A língua oficial do VPCT2022 é o português, sendo aceites comunicações em castelhano ou
inglês. Pedimos que comunique o seu interesse em participar na special track ROBÓTICA
EDUCATIVA NA SALA DE AULA: PROMOVER INTEGRAÇÃO CURRICULAR para Ricardo Silva
(rjpsilva@esec.pt), Cecília Costa (mcosta@utad.pt) e Fernando Martins (fmlmartins@esec.pt)
tão breve quanto possa.

Contamos com a vossa participação!

