
 

I JORNADAS DA ACADEMI@ STEM MANGUALDE 

 INICIATIVA PROMOVEU PRÁTICAS LETIVAS INOVADORAS  
 

O Município de Mangualde recebeu, nos passados dias 9, 10 e 16 

de julho, as “I Jornadas Academi@ STEM Mangualde”. Uma 

iniciativa promovida pela Academi@ STEM Mangualde em 

parceria com o Centro de Formação EduFor. O evento visou a 

partilha de práticas letivas inovadoras, decorrendo em formato 

digital, via Zoom. 

 

As Jornadas tiveram como destinatários: Educadores de Infância, 

Professores dos Ensinos Básico, Secundário e Educação Especial. A 

frequência nas mesmas, nas condições de acreditação, revestiu a 

forma de um curso de formação de 12 horas, para os professores inscritos. 

 

O evento decorreu em três dias diferentes, cada dia associado a um respetivo tema, que contaram com 

palestras de diferentes oradores de várias áreas e especialidades e foram, ainda, dinamizados diversos 

workshops. 

 

O primeiro dia, 9 de julho, teve como temática “STEM para a AFC” e contou com diversos momentos e 

participação de vários oradores: João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação, participou na sessão de 

abertura e apresentou o prefácio do livro da Academi@, escrito pelo próprio; José Alberto Fateixa, do Programa 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), 

apresentou uma visão sobre os PIICI, partindo do 

exemplo do trabalho desenvolvido na Academi@; 

Parceiros da Academi@ (MangualTécnica, CBI e 

Patinter) deixaram o seu testemunho perante o 

trabalho desenvolvido em parceria; elementos da 

Academi@ STEM Mangualde apresentaram o livro e 

o website e dinamizaram workshops com base em 

atividades STEM desenvolvidas no Agrupamento de 

Escolas de Mangualde. 

 

O segundo dia do evento, 10 de julho, dedicado ao “Desenvolvimento de Competências”, iniciou-se com a 

intervenção do Diretor-Geral da Educação, José Vítor Pedroso, acerca do “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória”; seguiu-se Carlos Fernandes Silva, da Universidade de Aveiro, com uma apresentação em torno das 

carreiras nas áreas das STEM; de seguida, o testemunho da professora Maria Correia, Universidade Católica 

Portuguesa de Viseu, sobre o trabalho desenvolvido em parceria com a Academi@; as sessões plenárias 



terminaram com um momento dedicado ao Pensamento Crítico e Criativo, dinamizado por Rui Vieira e Celina 

Tenreiro-Vieira, professores da Universidade de Aveiro. Para concluir o dia, foram dinamização workshops, que 

tiveram como base a partilha de práticas de Escolas Associadas do EduFor. 

 

No terceiro e último dia do evento, 16 de julho, sob o tema da Aprendizagem e Avaliação, contou com 3 sessões 

plenárias: um painel que discutiu a “Educação STEM: do internacional ao local”, com apresentações de Agueda 

Gras-Velazquez, da European Schoolnet e de Honorata Pereira, embaixadora Scientix; uma sessão dedicada à 

“Mente, Cérebro e Educação”, por Joana Rato, da Universidade Católica Portuguesa; por último, uma sessão sobre 

“Avaliação das e para as Aprendizagens”, com a participação de duas investigadoras da Universidade do Porto, 

Daniela Ferreira e Louise Lima. O evento encerrou com a realização de workshops, que tiveram por base 

demonstrações interativas, dinamizados por: Ana Paula Loureiro (Somos Solução), Cristina Costa (Academia CAP), 

Helena Gomes (Escola Superior de Educação de Viseu), Idalina Silva (AE de Penalva do Castelo), Bento Cavadas e 

Nelson Mestrinho (Escola Superior de Educação de Santarém). 

 

Todo o evento poderá ser revisto no canal de YouTube da Academi@ STEM Mangualde e será disponibilizado no 

site www.academiastemmangualde.pt. 

 

 

ACADEMI@ STEM MANGUALDE 

A Academi@ STEM Mangualde tem como missão promover o sucesso, inclusão e qualidade da aprendizagem dos 

alunos partindo de contextos locais. 

 

 

 

Mangualde, 19 de julho de 2021. 
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