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PONTOS DE VISTA, REAÇÕES E IDEIAS ...

A Academi@ STEM de Mangualde promove a educação nas 
áreas das Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática de 
forma integrada e agregadora. É um projeto do Município de 
Mangualde, iniciado em abril de 2018, destinado ao Agrupamento 
de Escolas de Mangualde, concebido e implementado em estreita 
colaboração com o Centro de Formação EduFor. Em termos de 
recursos disponibilizados pelo Município de Mangualde, conta 
com dois especialistas a tempo inteiro, um interlocutor da equipa 
de educação do município e ainda uma variedade e diversidade de 
recursos pedagógicos, nomeadamente tecnológicos. Um outro 
fator de sucesso do projeto são as diversas entidades parceiras, 
nomeadamente a Direção-Geral de Educação, a Patinter S.A., a 
CBI – Indústria de Vestuário, SA., a MangualTécnica – Indústria 
Metalomecânica Lda, e a SalivaTec – Centro de Investigação 
Interdisciplinar em Saúde de Viseu da Universidade Católica 
Portuguesa.
Na revista Educação Matemática n.º 154, publicada em dezembro 
de 2019, num completo e excelente artigo de Filipa Machado e 
Manuela Pires, foi dada a conhecer a história deste projeto, bem 
como o percurso que estava a ser trilhado com os professores e 
os alunos. Enquanto olhar externo sobre o desenho do projeto 
e o trabalho que estava a ser dinamizado, o artigo foi muito 
importante para a sua compreensão e memória, a nível local e 
não só, de que “este é um projeto inovador em Portugal por ser 
um exemplo do modo como a integração curricular pode ser 
uma mais valia para toda a comunidade educativa, com a qual 
a equipa do projeto tem partilhado as suas experiências” (p. 
23), como escrevem as autoras na conclusão do referido artigo. 
Assim, é com muito agrado que aceitamos o convite para dar 
agora a conhecer os mais recentes of ícios da Academi@ STEM 
de Mangualde, que dão mote ao título deste texto. Mesmo 
num período marcado pela pandemia COVID-19, manteve-se 
a atividade, sempre adaptada ao contexto de cada momento1. 
De referir que o recurso a tecnologias digitais e a atividades 
online era uma prática corrente dos docentes envolvidos na 
Academi@, pelo que a passagem do presencial para o online ou 
para ambientes híbridos decorreu com serenidade. 
Reforçamos neste texto, mais uma vez, o reconhecimento 
às professoras e aos professores que diretamente têm estado 

1O apoio na passagem do presencial para o online foi uma constante. Destaque-
se aqui o vídeo “Cenários de Ensino de Aprendizagem Híbridos”, realizado com 
o apoio do EduFor, disponível em https://youtu.be/1x8o9vGx4hY .  

envolvidos nas atividades STEM. A sua disponibilidade, 
profissionalismo, dedicação e paixão pela causa educativa é o 
“ADN” necessário ao sucesso que temos alcançado junto dos 
alunos. 
A disponibilidade que todos os envolvidos têm demonstrado 
na partilha das suas práticas, e ainda o constante desejo de 
aprender, conduziu a um evento de partilha de práticas dos 
docentes do projeto, que contou com a participação de oradores 
externos de renome internacional, dos quais destacamos Águeda 
Gras-Velazquez, Chefe do “Science Education Department”, da 
European Schoolnet.  
Assim, nos passados dias 9, 10 e 16 de julho, a Academi@ STEM 
Mangualde, em parceria com o Centro de Formação EduFor, 
dinamizou as “I Jornadas Academi@ STEM Mangualde”. O 
evento ocorreu exclusivamente em regime a distância, acreditado 
na modalidade de curso de formação, destinado a educadores de 
infância, docentes dos ensinos básico, secundário e de educação 
especial. As Jornadas tiveram transmissão2 em direto para toda 
a comunidade, via streaming, através do canal de YouTube da 
Academi@. 
Este evento serviu também para o lançamento do livro, com 
prefácio do Secretário de Estado Adjunto e da Educação João 
Costa, e ainda para a apresentação do site da Academi@ STEM 
Mangualde. 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 
3.º Ciclo” (figura 1). O primeiro volume apresenta a visão 
estratégica e educativa da Academi@, a forma como o Município, 
o Agrupamento de Escolas e o Centro de Formação EduFor, 
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 os docentes, parceiros, encarregados de educação e alunos, 
influenciando positivamente a dinâmica educativa do concelho. 
O segundo volume apresenta uma seleção de atividades letivas 
STEM desenhadas e implementadas pelas equipas da Academi@ 
para a Educação Pré-Escolar, 2.º, 5.º e 7.º anos de escolaridade, 
na expectativa de que sejam úteis e inspiradoras, podendo ser 

2O Programa das Jornadas, bem como a gravação das sessões plenárias, poderão 
ser consultados no endereço academiastemmangualde.pt/pt/eventos/jornadas-
pedagogicas . 

Academi@ STEM Mangualde - Lançamento 
de Livro e Site 

https://youtu.be/1x8o9vGx4hY
https://academiastemmangualde.pt/pt/eventos/jornadas-pedagogicas
https://academiastemmangualde.pt/pt/eventos/jornadas-pedagogicas
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adaptadas pela comunidade educativa regional, nacional e 
internacional.
O livro3, em formato ebook, encontra-se disponível para 
descarregar gratuitamente no site da Academi@ STEM de 
Mangualde no endereço: www.academiastemmangualde.pt/
publicações. 

Figura 1. Capa4 dos dois volumes da obra disponíveis para 
download no site da Academi@

Como convite à consulta das atividades partilhadas no 2.º 
volume, na figura 2 apresentamos uma imagem que exemplifica 
como se descrevem as atividades, neste caso uma atividade 
destinada ao 7.º ano de escolaridade, que consta das páginas 
111 a 139, detalhada nos seguintes itens: Sobre a Atividade; 
Enquadramento Curricular (Perfil os Alunos / Aprendizagens 
Essenciais); Materiais; Atividades Prévias; Guião do Professor; 
Evidências de Mobilização de Competências e Aprendizagens; 
Referências Biográficas e Guião do Aluno.  
Relativamente ao site5, pretende-se que se constitua como um 
veículo importante de disseminação do trabalho desenvolvido 
pela Academi@, contando, entre outros, com separadores 
dedicados à partilha de atividades desenvolvidas, à divulgação 
de eventos e workshops, no âmbito do desenvolvimento 
profissional docente. O objetivo principal é, em suma, a 
partilha e o livre acesso a recursos que irão, desejavelmente, 
potenciar o desenvolvimento de atividades desta natureza, 
independentemente do contexto em que ocorram.

3A European Schoolnet, através da Newsletter Scientix de 25.08.2021, publicou 
um artigo dedicado ao livro: “THE ACADEMI@ STEM MANGUALDE BOOK: 
A TEACHING RESOURCE WITH A LOCAL APPROACH”  http://www.
scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=1074907 
4As capas, como dispostas na figura 1, contam a história do projeto “Academi@ 
STEM de Mangualde”, como explica o vídeo https://youtu.be/3wLritvAX9c . 
5Pode ainda acompanhar as atividade da Academi@ no Facebook, no endereço 
https://www.facebook.com/stemmangualde 

Esperamos, finalmente, que o endereço

www.academiastemmangualde.pt

constitua um sólido e promissor “ponto de partida” para o 
desenvolvimento e sustentabilidade de diversas atividades 
STEM em contexto curricular6, desde a Educação Pré-escolar, 
prevendo-se disponibilizar, em breve, atividades específicas para 
o Ensino Secundário (figura 3). Terminamos este texto dirigindo 
um convite para visitar o site e utilizar com as crianças e com 
os seus alunos as atividades nele disponibilizadas. 

Figura 2.  Imagem de parte da primeira página de uma atividade

Figura 3. Imagem retirada do site www.academiastemmangualde.pt

José Miguel Sousa
Diretor do EduFor 

Fábio Ribeiro
Academi@ STEM de Mangualde

Didier Dias
Academi@ STEM de Mangualde

6A DGE tem divulgado várias das práticas da Academi@, não só no site 
dedicado à AFC, https://afc.dge.mec.pt, bem como através do Boletim NOESIS,  
https://www.dge.mec.pt/boletim-noesis . 
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