
 

STEM DISCOVERY CAMPAIGN 2021 – SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA 

A Stem Discovery Campaign 2021 é uma iniciativa internacional conjunta, organizada 
pelo projeto Scientix, que convida organizações, bibliotecas, escolas, 
universidades e clubes juvenis em toda a Europa e em todo o mundo, para divulgar 
carreiras e estudos nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática 
(STEM). 

O slogan da campanha deste ano é: “Sustentabilidade e Cidadania”. 

Acreditamos que é o momento de agir e incentivar todos os atores envolvidos na 
educação a organizar atividades que aumentarão a conscientização dos alunos sobre 
estes temas, destacando competências relevantes e necessárias num futuro próximo. 

Desde o dia 1 de fevereiro de 2021 até 30 de abril de 2021, com um pico de 
atividades durante a semana de 23 a 30 de abril, a Campanha STEM Discovery é uma 
celebração do compromisso e do trabalho contínuo, realizados por professores 
dedicados e por todos os interessados em melhorar a educação científica e a 
alfabetização na Europa. 

Encorajamos este envolvimento na Campanha Stem Discovery 2021 através da 
organização de atividades STEM e apresentando-as no mapa da STEM Discovery 
Campaign. Seguem-se algumas ideias relativamente ao que é possível fazer para 
contribuir para uma das maiores campanhas STEM em todo o mundo: 

• Organizar qualquer atividade STEM (online) com/para os seus alunos, 

como por exemplo, webinars, chats e quizzes 

• Participar numa das competições STEM (consulte a secção "Competitions") 

• Utilizar o Scientix Moodle para criar os seus próprios cursos online 

• Utilizar a Scientix Online Meeting Room para os seus próprios webinars, 

eventos ao vivo, Q & A, etc. 

• Participar num dos nossos eventos online (consulte a secção "Other 

opportunities") 

• Escrever uma história de implementação no STEM Discovery Campaign 

Blog 

• Para escolas, projetos e organizações: torne-se um parceiro oficial da 

Campanha STEM Discovery 2021 
 

http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc21#competitions
http://moodle.scientix.eu/
http://scientix.eu/online-meeting-room
http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc21#other-opportunities
http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc21#other-opportunities
https://sdc-blog.eun.org/
https://sdc-blog.eun.org/
http://www.scientix.eu/documents/10137/988133/SDC21-Guide+for+partners.pdf


Todas as ações indicadas acima podem ser incluídas no mapa da Campanha STEM 
Discovery. 

Para mais informações: http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc21 

 

http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc21

