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A CTEM Academy é um centro de educação especializado nas áreas CTEM - Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática. 

Face à crescente importância da Ciência e da Tecnologia na nossa sociedade e ao aumento da procura de 
pro!ssionais nestas áreas, a CTEM Academy proporciona aos seus alunos experiências de aprendizagem 
direcionadas para o desenvolvimento de competências especí!cas nas áreas CTEM, que potenciam o seu 
sucesso escolar no presente e o sucesso pro!ssional futuro. 

A CTEM Academy disponibiliza diversas experiências de aprendizagem no seu portefólio de produtos e 
serviços:

– Explicações individuais ou em grupo e preparação para os exames nacionais Ës disciplinas�MJHBEBT�ËT
áreas CTEM (Matemática, Ciências Naturais, Física e Química, Biologia e Geologia, Programação, ...);

– Apoio ao Estudo a alunos dos primeiro e segundo ciclos, com especial enfoque nas disciplinas ligadas às
áreas CTEM;
– Campos de férias temáticos, durante as interrupções letivas e férias escolares, onde proporcionamos aos
jovens que nos procuram experiências diversas ligadas às áreas CTEM desenvolvendo o gosto pelas ciências
de uma forma lúdica;
– Atividades experimentais hands-on, através de um conjunto de laboratórios disponíveis (RoboLab,
ScienceLab, MatLab, CodeLab, LegoLab,...). O objetivo destas atividades é desenvolver nos alunos o gosto
pela ciência e, simultaneamente, desenvolver competências ao nível da literacia cientí!ca.
– Workshops de software educativo, dirigidos a alunos, pais e professores, onde são explorados
programas/aplicações de grande relevância para a aprendizagem/ensino das áreas CTEM.
– Festas de aniversário temáticas, nas quais o aniversariante pode encarnar o papel de um paleontólogo,
um astronauta, ou mesmo um inspetor da judiciária...
– Produção e comercialização de jogos, material didático e kits experimentais nas áreas CTEM;
– Representação de produtos e marcas ligadas à educação nas áreas CTEM;
– Serviços de consultoria para instituições de ensino público e privado.

Na CTEM Academy queremos inspirar hoje os líderes de amanhã!

PREÇÁRIO

– Explicações individuais ou em grupo e preparação para os exames nacionais B disciplinas�OÍP�MJHBEBT�
ËT�áreas CTEM�TPC�DPOTVMUB (*OHMÐT�1PSUVHVÐT�(FPNFUSJB�%FTDSJUJWB�&DPOPNJB�)JTUØSJB, ...);
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* A marcação da��hora dB explicação é acordada entre a CTEM Academy e o aluno, tendo em conta a disponibilidade de salas e do 
docente.
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CodeLab
No CodeLab os alunos começam por aprender os princípios básicos da programação de computadores,  através do 
Scratch (uma plataforma de aprendizagem de programação desenvolvida pelo MIT MediaLab).  No nível seguinte, 
aprendem a criar Apps para dispositivos móveis e exploram as linguagens de programação mais utilizadas na atualidade 
(PHP, Python, C++, Visual Basic). O programa adotado nos nossos cursos está estruturado por níveis de di!culdade, 
de acordo com a faixa etária dos nossos alunos, desde o nível de iniciação (5-"6 anos) até um nível mais avançado da 
programação de computadores.

Lego®Lab
O Lego®Lab proporciona a quem o frequenta um ambiente de aprendizagem extraordinário. As crianças são convidadas 
a manipular peças Lego®, construindo os diversos projetos do nosso programa de construções, idealizado por um 
engenheiro e um arquiteto. O programa de construções foi idealizado para desenvolver a capacidade de resolução de 
problemas, introduzindo os princípios básicos da engenharia, ao mesmo tempo que se explora conceitos matemáticos 
e cientí!cos básicos.

MatLab
O objetivo primordial do MatLab é desenvolver, nos alunos, o gosto pela disciplina de Matemática, ao mesmo tempo que, 
através de variadas experiências  de aprendizagem, o aluno se torna mais competente matematicamente. Neste sentido, 
serão propostas aos alunos diversas atividades visando a estimulação da capacidade de resolver problemas, de intuir, 
de raciocinar, de experimentar, de conjeturar, de provar e de comunicar. Jogos matemáticos, enigmas e outros desa!os 
lógicos terão papel principal.

LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS

AppLab
Nestes workshops são exploradas as aplicações com maior interesse pedagógico, disponíveis para computadores, tablets 
e outros dispositivos móveis. As aplicações de conteúdo educativo permitem aos alunos, pais, professores e educadores o 
envolvimento no processo ensino/aprendizagem, de uma forma  dinâmica e inovadora.
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Notas !nais:
t�0T�WBMPSFT�BQSFTFOUBEPT�JODMVFN�*7"�Ë�UBYB�MFHBM�FN�WJHPS�
t�0T�TFSWJÎPT�EF�BQPJP�BP�FTUVEP�F�EF�FYQMJDBÎÜFT�JNQMJDBN�VNB�UBYB�EF�JOTDSJÎÍP��PT�BTTPDJBEPT��da casa do professor bene!ciam de oferta da 
taxa da inscrição;�PT�BTTPDJBEPT�EB�"'6.�F�EP�4/25#�CFOFGJDJBN�EF�����EF�EFTDPOUP�OB�UBYB�EF�JOTDSJÎÍP�
t�0T�XPSLTIPQT�EF�TPGUXBSF�FEVDBUJWP�F�PT�TFSWJÎPT�EF�DPOTVMUBEPSJB�UÐN�VN�QSFÎÈSJP�WBSJÈWFM�EFQFOEFOEP�EP�TFSWJÎP�B�QSFTUBS�RVF�QPEF�TFS����
DPOTVMUBEP�OB�$5&.�"DBEFNZ��PT�BTTPDJBEPT�EB�$BTB�EP�1SPGFTTPS�EB�"'6.�F�EP�4/25#�CFOFöDJBN�EF�VN�EFTDPOUP�FTQFDJBM�OFTUFT�TFSWJÎPT�

CTEM ACADEMY�
FESTAS DE ANIVERSÁRIO
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/B�4QBDF�1BSUZ�PT�BTUSPOBVUBT�UFSÍP�EF�DVNQSJS���NJTTÜFT�QBSB�FYQMPSBSFN�F�DPOIFDFSFN�NFMIPS�P�&TQBÎP��
%VSBOUF�BT�NJTTÜFT�WÍP�SFBMJ[BS�FYQFSJÐODJBT�OB�FTUBÎÍP�FTQBDJBM�JOUFSOBDJPOBM�DPOTUSVJS�F�MBOÎBS�GPHVFUÜFT�F�
BUÏ�DPOIFDFS�OPWBT�DSJBUVSBT�

�+VSBTTJD�1BSUZ�
/B�+VSBTTJD�1BSUZ�PT�QBMFPOUØMPHPT�WÍP�SFBMJ[BS�BUJWJEBEFT�EF�MBCPSBUØSJP�F�EF�DBNQP�POEF�FYQMPSBSÍP�P��
QBTTBEP��HFPMØHJDP��EB��5FSSB���"T��BUJWJEBEFT��WÍP��GBDJMJUBS��B��DPNQSFFOTÍP��EF��QSPDFTTPT��HFPMØHJDPT��
DPNQMFYPT�BUSBWÏT�EB�VUJMJ[BÎÍP�EF�NBUFSJBJT�EP�EJB�B�EJB��

�$�4�*��1BSUZ�
/B�$�4�*��1BSUZ�PT�JOTQFUPSFT�FOUSBSÍP�OP�NVOEP�EB�JOWFTUJHBÎÍP�DSJNJOBM�BUSBWÏT�EB�SFTPMVÎÍP�EF�VN�DBTP��
NJTUFSJPTP���%VSBOUF�� BT�� BUJWJEBEFT��RVF�� TJNVMBN�� UÏDOJDBT��EF�� JOWFTUJHBÎÍP�� GPSFOTF��PT�� JOTQFUPSFT�� WÍP��
EFTDPCSJS��P	T
��DVMQBEP	T
��F��EFTWFOEBS��UPEB��B��WFSEB�EF��TPCSF��P��EJB��FN��RVF��EFTBQBSFDFV��P��PCKFUP��
NBJT��QSFDJPTP�EB�BDBEFNJBy��

�.BHJD�1BSUZ�
/B�GFTUB�i.BHJB�EB�$JÐODJBw�PT�QFRVFOPT�DJFOUJTUBT�TÍP�DPOWJEBEPT�B�SFBMJ[BS���BUJWJEBEFT�FYQFSJNFOUBJT��
DVKPT��SFTVMUBEPT��NBJT��QBSFDFN��USVRVFT��EF��NBHJB���/P��mOBM��UFOUBSÍP��DPN��B��BKVEB��EPT��NPOJUPSFT��
EFTDPCSJS��PT��DPODFJUPT�DJFOUÓmDPT�RVF�FTUÍP�OB�CBTF�EPT�GPHPT�EBT�FYQMPTÜFT�EBT�NJTUVSBT�����
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/B�3PCPU�1BSUZ�PT�FOHFOIFJSPT�WÍP�DPOTUSVJS�F�QSPHSBNBS�SPCÙ�-FHP¥.JOETUPSNT¥�FRVJQBEPT�DPN�
TFOTPSFT�RVF�MIFT�QFSNJUJSÍP�TVQFSBS�WÈSJPT�EFTBGJPT��


