
 

LIVRO DA ACADEMI@ STEM MANGUALDE EM DESTAQUE 

NA EUROPA 
REVISTA SCIENTIX RECONHECEU O PROJETO DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO DE 

MANGUALDE 
 

O livro lançado pela Academi@ STEM 

Mangualde, no âmbito da I Jornadas 

Academi@ STEM Mangualde, foi alvo de 

destaque na revista europeia Scientix, na 

passada segunda-feira, dia 23 de agosto. A 

notícia poderá ser consultada na seguinte 

hiperligação: 

http://www.scientix.eu/news/news-

all/news-detail?articleId=1074907. 

 

A obra é composta por dois volumes 

“Modelo inovador para a promoção do 

sucesso escolar a nível local” e “Atividades 

letivas interdisciplinares do pré-escolar ao 3º 

Ciclo”.  

 

Cada volume tem um propósito. O primeiro apresenta a visão estratégica e educativa da Academia, e a forma como o 

Município de Mangualde, o Agrupamento de Escolas e o Centro de Formação, contando com o cofinanciamento da 

Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, no âmbito do Plano Inovador de Promoção do Sucesso Educativo, 

concretizaram esta visão em conjunto com parceiros, encarregados de educação e alunos, alterando a dinâmica educativa 

do concelho.  

 

Já o segundo apresenta uma seleção de atividades letivas STEM desenhadas e implementadas pelas equipas da 

Academi@, para o Pré-Escolar, 2.º, 5.º e 7.º anos, na expectativa de que sejam úteis e inspiradoras, podendo ser adaptadas 

pela comunidade educativa regional, nacional e internacional. 

 

O livro de autoria da Academi@ STEM poderá ser consultado na seguinte hiperligação: 

https://www.academiastemmangualde.pt/pt/publicacoes. 
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SCIENTIX 

A Scientix promove e apoia uma colaboração em toda a Europa entre professores STEM (ciência, tecnologia, engenharia 

e matemática), investigadores em educação, formuladores de políticas e outros profissionais de educação STEM. 

 

ACADEMI@ STEM MANGUALDE 

Academi@ Stem Mangualde é um projeto inovador de desenvolvimento curricular local, único em Portugal, que integra 

uma equipa de apoio técnico e científico do Município de Mangualde, equipas educativas do Agrupamento de Escolas de 

Mangualde, o Centro de Formação EduFor e diversos parceiros locais e nacionais (empresas, cooperativas, associações, 

instituições do ensino superior, Direção-Geral da Educação. 

 

 

 

Mangualde, 26 de agosto de 2021. 
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