
     

 
Nova tendência educativa chega assim  

ao Agrupamento de Escolas de Mangualde 

ACADEMI@ STEM MANGUALDE 
MODELO DE ENSINO TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO 

PREPARAR ESTUDANTES DE HOJE PARA O MERCADO DE 
TRABALHO DO AMANHÃ 

 
Assinatura de protocolo no dia 23 de abril, segunda-feira,  

pelas 12h15, no Salão Nobre da Câmara Municipal 

 
A Academi@ STEM Mangualde nasceu para trabalhar a educação das áreas da Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática de uma forma mais integrada e agregadora. Este é um 
projeto do Município de Mangualde, destinado ao Agrupamento de Escolas de Mangualde, 
que conta com o apoio do EduFor. Tem como principal objetivo promover o sucesso escolar, 
preparando os estudantes de hoje para o mercado de trabalho do amanhã, sendo financiado 
ao abrigo do Portugal 2020, no âmbito da Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões. 
Para assinalar o arranque deste projeto, realizar-se-á, no dia 23 de abril, segunda-feira, pelas 
12h15, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, a assinatura do protocolo entre 
as três entidades promotoras desta academia, a Direção-Geral da Educação, três empresas 
(Patinter S.A., CBI – Indústria de vestuário S.A. e Mangual Técnica – Indústria 
Metalomecânica Lda.) e um Instituo de Investigação (SalivaTec – Infraestrutura do Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Saúde – Viseu da Universidade Católica Portuguesa). 
 
A sigla STEM designa, em Inglês, as quatro áreas do conhecimento: Ciências, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática (em inglês Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Este 
novo conceito tem a função não só de identificar as quatro áreas, mas também de interligá-las, 
incentivando a aprendizagem interdisciplinar, com foco na aplicação prática da aprendizagem.  
 



‘SEMANA ABERT@ STEM DISCOVERY WEEK 2018’ 
Nesse sentido decorre, de 23 a 27 de abril, na Escola Secundária Felismina Alcântara, 
‘Semana Abert@ STEM Discovery Week 2018’, com várias conferências, workshops, 
laboratórios abertos, atividades STEM, visitas, ambientes educativos inovadores e empresas. 
A sessão de abertura, que conta com a presença do Diretor-Geral da Direção Geral da 
Educação e de um orador espanhol, terá lugar no dia 23 de abril, segunda-feira, pelas 15h30, 
na Escola Secundária Felismina Alcântara – Agrupamento de Escolas de Mangualde.   
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