
RECRUTAMENTO DE NOVOS EMBAIXADORES SCIENTIX 2021 – 2022 

 

 

 

No âmbito do projeto Scientix, está a decorrer um recrutamento de novos 

Embaixadores Scientix. Assim, procuram-se professores dinâmicos, motivados e 

criativos para se juntarem ao painel já existente, que conta com 849 embaixadores 

selecionados de edições anteriores. 

Os Embaixadores Scientix são docentes de qualquer parte do mundo, dispostos a apoiar 

a disseminação do projeto a nível nacional e a desempenhar um papel ativo na 

inovação e na troca de conhecimentos entre todas as partes interessadas na educação 

na área das STEM. Dada a importância destas atribuições, o projeto pretende expandir-

se com a integração de mais 200 professores. 

Na realidade, estes embaixadores desempenham um papel essencial na consolidação 

e ampliação de uma comunidade cujos valores fundamentais são a partilha de boas 

práticas em sala de aula, especialmente na área das STEM, bem como a aquisição, por 

parte dos alunos, de competências importantes e necessárias para um futuro de 

sucesso.  

Outro aspeto importante das atividades dos Embaixadores Scientix é o seu 

desenvolvimento de forma voluntária. 

Requisitos para se tornar um Embaixador Scientix:  

- preencher o formulário de inscrição; 

- completar com sucesso um dos seguintes MOOCs: 

 i) Ensino das STEM integrado – Básico/Secundário (“Integrated STEM 

Teaching”); 

 ii) STEAM IT – Básico/Secundário (edição 2020 ou 2021); 

 iii) NBS – “Soluções Baseadas na Natureza” (2021); 

 iv) Os 3Rs e o uso de animais em Ciência (2021); 

 v) “Aerospace in class” (2021); 

http://www.scientix.eu/


- aprovação do(s) curso(s) MOOC pelos Ministérios da Educação dos respetivos países;  

- completar com sucesso o 4.º Curso de Formação (SATC) de Embaixadores Scientix 

(online), que ocorrerá de 3 a 24 de janeiro de 2022 (nota: o convite para adesão ao 

SATC só será efetuado se tiverem sido cumpridas as três condições anteriormente 

apontadas). 

O prazo de inscrição decorre até às 11 horas do dia 23 de novembro. Embora as 

inscrições se encontrem abertas para professores de qualquer país do mundo, a 

possibilidade de oferta de cobertura de viagens para eventos e de bolsas para 

determinadas tarefas, encontra-se restringida a docentes de países da União Europeia 

e de países associados ao programa H2020. 

Para inscrições e mais informações consultar: 

Formulário, Termos e Condições 

 

https://files.eun.org/SciEduDept/Scientix4_New_Ambassadors_terms&conditions-2nd_Intake_extended.pdf

