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1.   Introdução 

1.1. Enquadramento 

 

O Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva (AEFCPS) é 

composto por quatro escolas (Escola Básica da Mina do Espadanal, Escola 

Básica Poeta Ruy Belo, Escola Básica de Asseiceira e Escola Básica Integrada 

Fernando Casimiro Pereira da Silva), sendo, igualmente, escola associada de 

dois estabelecimentos prisionais (Estabelecimento Prisional de Alcoentre e 

Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus). O agrupamento tem 

aproximadamente mil duzentos e cinquenta alunos, 16% do pré-escolar, 31% 

do 1.º ciclo, 21% do 2.º ciclo, 19% do 3.º ciclo e 13% de cursos de Educação e 

Formação de Adultos.  

O AEFCPS, consciente da necessidade de alterar o paradigma educativo 

vigente, tem vindo a reinventar-se ajustando-se às necessidades, expectativas 

e interesses dos alunos e da comunidade escolar. Assim, considera-se 

necessário a implementação pedagogias inovadoras que privilegiam o pensar, 

o aprender e o aprender fazendo através duma forte componente 

experimental tornando a escola um local de prazer, satisfação e realização 

pessoal que advém do processo de aprendizagem, em que os alunos fazem 

coisas que realmente gostam havendo motivação para o fazer. 

Nesse sentido o Clube Ciência Viva constitui uma oportunidade de dotar o 

nosso Agrupamento de um instrumento ativo de promoção da curiosidade 

científica e o desenvolvimento das diferentes áreas de competência 

nomeadamente do saber científico, técnico e tecnológico, definidas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, proporcionando aos alunos 

experiências de aprendizagem ativas e motivadoras. No Clube Ciência Viva 

será privilegiado o trabalho prático e experimental, a interdisciplinaridade e o 

trabalho colaborativo dotando os alunos de competências que lhes permitam 

ter sucesso no seu futuro. 
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1.2. Articulação com o PEA 

Com o intuito de formar cidadãos hábeis, ativos, criativos, participativos e 

pensantes, o AEFCPS, estrutura a sua missão em torno de quatro eixos educativos, 

nomeadamente:  

“Liderança e visão estratégica”, “Sucesso educativo e organização educativa”, 

“Qualidade do serviço prestado” e “Integração no meio e igualdade de 

oportunidades”. 

Atendendo aos eixos supraindicados, o projeto de clube de Ciência Viva a que o 

agrupamento se candidata, articula-se em pleno com o segundo eixo educativo, 

referente ao “Sucesso Educativo e Organização Pedagógica”. Neste eixo, tanto as 

estratégias como os objetivos centram-se, acima de tudo, na melhoria do 

desempenho escolar dos alunos, cujas diferentes opções visam as medidas de 

promoção do sucesso escolar, de metodologias ativas, de inovação pedagógica e 

oferta formativa. Neste campo, é de fulcral importância criar condições para um 

desenvolvimento harmonioso de competências nos alunos, para que fiquem dotados 

de ferramentas adequadas de modo a que se tornem “homens criadores”, colocando 

o conhecimento ao serviço da ação e o aluno no centro da sua aprendizagem. Neste 

âmbito é urgente criar condições para a inovação pedagógica, para a mudança de 

paradigma educativo, deixando o professor de desempenhar o papel primordial de 

transmitir os conhecimentos, constituindo-se, ao invés, como um ator privilegiado de 

orientação de aprendizagens, deixando ao aluno o papel principal na sua própria 

construção do conhecimento. Assim, os alunos aprendem e aprendem fazendo.  

O desenvolvimento de atividades no âmbito deste projeto confluem com este eixo, 

especificamente no desenvolvimento de competências ao nível do saber científico e 

tecnológico, assim como na capacitação de conhecimentos que tornam os alunos os 

atores principais no processo educativo, através de processos cognitivos complexos 

que envolvem o saber, investigar, aplicar, analisar e criar novos produtos face aos 

conteúdos apreendidos/trabalhados.  

A respeito do terceiro eixo, “Qualidade do serviço prestado”, pretende-se que os 

alunos aprendam efetivamente os conteúdos e adquiram novos conhecimentos com 

base nas atividades desenvolvidas, contando com o apoio de um conjunto de 

professores que irão mediar/facilitar este processo, para assim, e em consonância 

com o terceiro eixo, contribuir para o desenvolvimento da qualidade educativa com 

atenção à realidade social e contexto em que a comunidade educativa se insere.   

Quanto ao quarto eixo, “Integração no meio e igualdade de oportunidades”, 

partindo-se do pressuposto de que a escola é de todos e para todos, o agrupamento 
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tem cultivado os princípios de escola inclusiva, pretendendo-se o alargar desta 

premissa, de forma que se cultive o respeito por todos e a valorização da diferença. 

Neste eixo incluem-se aspetos como a equidade de oportunidades e a integração 

efetiva das diferentes vocações/motivações das crianças/jovens, sendo fundamental 

que a escola apresente diversidade formativa. 

Através deste projeto, todos os alunos do agrupamento podem ter acesso à ciência e 

conhecimento científico. 

Estes propósitos não se concretizam sem o envolvimento consciente e empenhado de 

toda a comunidade educativa e dos demais parceiros. Assim, “Sozinhos vamos mais 

rápido mas juntos vamos mais longe”, resume a pretensão educativa do agrupamento 

e constitui-se como lema do atual projeto educativo. 

 

1.3.Visão 

Nos últimos tempos, as mudanças a que temos assistido são constantes e muito 

rápidas, provocando um grande impacto nas pessoas e no seu modo de vida, 

originando assim a alteração de comportamentos e relacionamentos. De modo a 

responder a tais transformações, é fundamental que os alunos adquiram novas 

competências que lhes permitam agir de forma crítica, humanista, baseada no 

exercício da cidadania, e que os possibilite um elevado grau de compreensão 

relativamente ao mundo que os rodeia, de forma a participarem ativamente na 

sociedade. É neste sentido que surge o Clube Ciência Viva, cuja principal finalidade 

consiste em promover a literacia científica dos alunos, com o desenvolvimento de 

atividades práticas, dinâmicas e apelativas, para assim os motivar para a 

aprendizagem, assim como para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, 

bem como de outras competências que visem o sucesso na vida futura.  

As atividades desenvolvidas terão uma abordagem científica, com valorização da 

interdisciplinaridade, do trabalho investigativo e de projeto. Nas sessões semanais 

serão realizados trabalhos práticos e experimentais nas diversas áreas disciplinares, 

tanto em sala de aula como no exterior, com a respetiva articulação dos conteúdos 

das diversas disciplinas. São igualmente contempladas a realização de visitas de 

estudo ou saídas de campo, bem como a realização de laboratórios abertos e ações 

comemorativas de datas. Para além disso pretende-se que os alunos contactem mais 

de perto com cientistas de várias áreas através de parcerias estabelecidas com a 

Universidade de Coimbra e o Exploratório- Centro de Ciência Viva de Coimbra. 

Pretende-se ainda integrar no Clube CV as atividades do Eco-Escolas. Este é um 

programa internacional da Foundation for Environmental Education, desenvolvido em 

Portugal desde 1996 pela ABAE e que pretende encorajar ações e reconhecer o 
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trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação Ambiental 

para a Sustentabilidade, enquadrando-se no plano de ação que se pretende 

desenvolver neste Clube.  

O entendimento do currículo, numa noção mais globalizante, em que a 

transversalidade e a integração curricular são determinantes e instrumentais para o 

desenvolvimento de competências foi premissa para a definição dos objetivos do 

Clube de Ciência e determinante para o delinear do seu plano de ação. 

O plano de inovação do agrupamento pressupõe um conjunto alargado de iniciativas 

de integração curricular, que migraram na experiência do agrupamento no PPIP, e 

que têm o seu expoente máximo no espaço matricial destinado a trabalho de 

projeto, Oficina do Conhecimento. 

O planeamento de Oficina do Conhecimento assenta no desenho de Cenários 

Integradores de Aprendizagem, CIA, que cruzam os domínios da cidadania com as 

aprendizagens essenciais de cada disciplina e promovem o conhecimento científico 

com pedra basilar de todo o trabalho de projeto, neste caso tendo por base a 

metodologia Creative Problem Solving. Assim sendo, o Clube de Ciência será mais um 

motor de promoção da aprendizagem e um elemento determinante para a maioria 

dos cenários. 

O Clube de Ciência funcionará em horário extracurricular, sempre que possível em 

articulação com as diferentes áreas do saber, projetando a sua ação em três grandes 

eixos:  

 Eixo 1 - Ciências da Terra e da Vida; 

 Eixo 2 - Ciência dos Materiais; 

 Eixo 3 - Ciências e Tecnologias. 
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No eixo 1, Ciências da Terra e da Vida, serão desenvolvidas ações concretas visando a 

exploração do território local, com particular interesse para as Salinas de Rio Maior e 

para a Serra de Aires e Candeeiros. Estas ações serão complementadas com 

atividades no campo de ensaio exploratório do agrupamento, a sua Horta-pedagógica 

e Jardim Sensorial. 

Assim, a par do trabalho específico em torno da fauna e flora do território 

envolvente serão trabalhados aspetos ligados à inteligência emocional e à inclusão, 

numa articulação com o projeto de escola ObviaMente Inclusão. 

No eixo 2, Ciências dos Materiais serão explorados os conceitos básicos do trabalho 

experimental, em ambiente laboratorial, no reformulado ScienseLab. 

Este ambiente educativo permitirá desenvolver um trabalho articulado em torno das 

Ciências Experimentais e da Geografia, a par da recolha de evidências e do registo de 

experiências acompanhado pelo Clube de Multimédia. Tão importante quanto 

explorar aspetos basilares ligados ao trabalho experimental, estão os aspetos 

relacionados com a comunicação e o pensamento crítico, essenciais para o 

desenvolvimento de diferentes áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno. A 

comunicação e o desenvolvimento do espírito crítico merecerão trabalho específico 

no Clube de Ciência, quer pela tipologia das propostas, quer pela forma como os 

alunos serão incentivados a partilhar, com alunos mais novos, as suas experiências e 

conclusões. 

O terceiro eixo destina-se ao trabalho em torno da Ciência e da Tecnologia, 

envolvendo nas dinâmicas atividade na área da Programação e da Robótica, 

nomeadamente construção de Apps, protótipos robotizados, uso de plataformas, 

projetos 3D, eletrónica e codificação.  

A forma como foi delineado o plano de ação do Clube de Ciência assenta em lógicas 

de Whole school aproach, lógicas essas que entendem a escola como um ecossistema 

de aprendizagem e bem-estar, onde o conhecimento e a ciência são determinantes 

para que cada aluno possa construir o seu projeto de vida. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos Gerais 

Os objetivos gerais do presente projeto e a que os Agrupamento se propõe a 

alcançar, são os seguintes:  

 Fomentar o gosto pela Ciência; 

 Contribuir para a literacia científica e tecnológica dos alunos e da 

comunidade educativa; 
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 Desenvolver atitudes de persistência, rigor, autonomia, cooperação, 

criatividade e respeito pelos outros. 

 Conhecer e analisar, criticamente, implicações da Ciência e da Tecnologia na 

sociedade atual e no ambiente. 

 Promover a articulação entre o ensino formal e não formal, entre ciclos de 

escolaridade e entre disciplinas.  

 Fomentar o interesse de experimentar; 

 Envolver a comunidade educativa nas atividades e projetos desenvolvidos. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Como objetivos específicos a atingir, foram definidos os seguintes:  

 Estimular o interesse e a curiosidade pelo estudo de fenómenos naturais; 

 Sensibilizar os alunos para a importância da ciência e da Tecnologia na vida 

quotidiana; 

 Contribuir para a melhoria do sucesso escolar dos alunos através da realização 

de atividades de carácter prático e interativas que os motivem para a 

aprendizagem formal; 

 Desenvolver atividades investigativas em zonas de elevado interesse científico 

e cultural, com especial ênfase no património geológico local: Salinas de Rio 

Maior e Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros (PNSAC). 

 

3. Entidades parceiras 

Para a concretização do Projeto Ciência Viva foram estabelecidas parcerias com as 

seguintes entidades externas: 

 Universidade de Coimbra; 

 Exploratório- Centro de Ciência Viva de Coimbra; 

 Câmara Municipal de Rio Maior; 

 Centro de Competência TIC da Escola Superior de Educação; 

 “H2O” – Associação de Jovens de Arrouquelas; 

 Pingo Doce; 

 Direção Geral da Educação; 

 Associação de Pais e EE do AEFCPS; 

 Erasmus +; 

 Caixa de Crédito Agrícola. 
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5. Ambientes Educativos Ciência Viva 

O AEFCPS tem-se destacado na forma como adapta e adequa os seus espaços 

educativos e o modo como implementa novos ambientes educativos. 

Assim, também as lógicas relacionadas com o Clube de Ciência Viva, Ciência na 

Maior, serão fortemente influenciadas por este movimento transformador e 

aproveitarão as dinâmicas reformistas do agrupamento. 

Deste modo, os diferentes ambientes educativos já em funcionamento servirão o 

plano alargado de atividades e está já em fase de obra a adaptação de novos espaços 

para a consecução dos objetivos de aprendizagem que norteiam o projeto educativo 

do agrupamento. 

Neste sentido destacam-se dois tipos de espaços para a dinamização das atividades 

propostas no âmbito do Clube de Ciência Viva, os espaços prioritários que serão a 

sede física do clube e os espaços complementares que darão apoio à consecução das 

diferentes ações.  

 

5.1. Espaços Prioritários 

5.1.1.  ScienceLab 

Atual sala 23, um espaço reformulado destinado a trabalho laboratorial equipado 

com modernas valências que permitirão trabalho experimental em condições de 

segurança e bem-estar. 

 
Layout provisório do espaço em atual reformulação 

 



9 
 

O ScienseLab está equipado com: 

 Watt para extração de fumos/gases na realização de trabalho experimental; 

 Mesas/bancadas com pontos de água e eletricidade; 

 Móveis para armazenamento de produtos e reagentes; 

 Painel Interativo de 65 polegadas; 

 Estufa a quente e a frio já existente no agrupamento; 

 Equipamento diverso para trabalho experimental; 

 Microscópios óticos e um microscópio digital. 

 5.1.2.   Jardim Sensorial e Horta-pedagógica 

O espaço de horta pedagógica e jardim sensorial, também em fase de execução de 

obras de melhoria e fruto de alguns apoios específicos, será composto por duas 

componentes: 

 Jardim Sensorial com a exploração de diferentes aspetos ligados às emoções e 

à parte sensorial incluindo um jardim de plantas aromáticas e um lago; 

 Horta-pedagógica composta por uma estufa já existente e a construção de um 

conjunto de canteiros em madeira para cultura de plantas de época e outros 

hortícolas e ainda um pomar pedagógico, assim como as respetivas alfaias 

agrícolas. O espaço será equipado de modo a promover a compostagem e 

exploração da parte animal a ela ligada. Para além do espaço na escola sede 

também os restantes estabelecimentos do agrupamento terão em 

funcionamento a sua horta pedagógica horizontal, no caso do CEME e do 

CEPRB ou vertical no caso da EB de Asseiceira. 

  

Layout provisório do espaço em atual reformulação 

 

5.2.  Espaços Complementares 

5.2.1. ActiveLab 

O espaço ActiveLab é um espaço multifuncional de apoio às atividades do projeto 

com o mesmo nome. Foi baseado no desenho do Future Classroom Lab, adaptado às 

necessidades e condições do AEFCPS. 
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Neste espaço terão lugar todas as atividades relacionadas com a robótica e 

programação que farão a ligação entre a ciência e a tecnologia. É um espaço 

devidamente equipado com robots e aplicações de trabalho com programação. 

   

5.2.2.   MediaLab 

O MediaLab é um dos espaços mais recentes do AEFCPS, que irá permitir aos nossos 

alunos a experimentação de novas formas de comunicação recorrendo a recursos 

Multimédia (áudio e vídeo). Trata-se de um ambiente educativo equipado com 

Chroma Key, equipamento de luz, som e vídeo para edição de áudio e vídeo. 

    

 

5.2.3.  FabLab 

Um FabLab é composto tipicamente por um conjunto de ferramentas de 

prototipagem rápida, como fresadoras de pequeno e grande porte, máquinas de corte 

a laser e de corte de vinil, dispondo ainda, computadores e respectivas ferramentas 

de programação informática suportadas por software open source e por freewareCAD 

e CAM. Pode ainda orientar-se para outras vertentes com bancadas de eletrónica e 

de eletricidade, máquinas de costura, prensas, etc. É um conceito pensado para o 

fomento de uma educação técnica informal, proporcionando assim o ambiente ideal 

para a invenção.  
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5.2.4.   CookingLab 

O CookingLab é um espaço privilegiado para a dinamização de aulas práticas e de 

experimentação científica. 

Espaço totalmente remodelado em 2018 permite a realização de atividades 

curriculares e da Academia Masterchef.  

No CookingLab foram já desenvolvidas diversas atividades e projetos relacionados 

com a gastronomia e a ciências, tais como Tachos e Moléculas ou Projeto MENU. 

       

5.2.4.  Biblioteca Escolar 

O Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva possui três bibliotecas 

integradas na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), sendo a equipa coordenadora 

apoiada  por  este  Programa, que  emana  orientações  quanto  à  melhor  forma  de  

gerir  estes espaços do ponto de vista funcional e pedagógico. 

As  Bibliotecas  do  Agrupamento  são  constituídas  por  um  conjunto  de  recursos  

materiais  e humanos, organizados de modo a oferecerem à comunidade escolar 

formação e informação. 

No âmbito do Clube de Ciência Viva, a BE assume-se como um espaço privilegiado de 

divulgação científica, de exposição de produções dos alunos e congregador de 

momentos de partilha, de workshops e palestras, numa estratégia global de 

desenvolvimento das diferentes literacias, com particular destaque para a literacia 

científica. 
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5. Plano de atividades 

 

5.1. Planificação e Calendarização de ações a desenvolver 
 

Nº Ação Atividade Descrição Articulação Monitorização Recursos Público-Alvo Eixos 

 

1 

 

“O cientista 

vem à escola” 

Palestras 

Workshops 

Realização de 

palestras/workshops com 

investigadores de várias áreas 

em colaboração com a 

Universidade de Coimbra 

Biblioteca 

escolar 

Clube 

Multimédia 

Fotografias e 

Vídeo 

Material de 

divulgação e 

organização 

1º, 2º e 3º 

ciclos 

1 

2 

 

2 

“Laboratório 

Aberto” 

Exposição 

Workshops 

Apresentação à comunidade 

escolar dos trabalhos feitos ao 

longo do ano letivo e atividades 

práticas para os alunos 

Biblioteca 

escolar 

Clube 

Multimédia 

Fotografias, 

Vídeo e 

Inquérito de 

Satisfação 

(Forms) 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

Material de 

Divulgação 

Comunidade 

escolar 

 

1 

2 

3 

3 
A Química das 

“coisas” 

Vulcão em 

erupção 

Realização de atividade 

laboratorial de simulação de 

uma erupção vulcânica com de 

análise/explicação dos 

fenómenos associados à 

atividade:  

- termólise do dicromato de 

amónio; 

- combustões explosivas: 

-reação do vinagre com o 

bicarbonato de sódio, na 

presença de detergente. 

Clube 

Multimédia 

Fotografias e 

Vídeo; 

Relatório das 

atividades 

 

 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

2º e 3º ciclos 

 

 

 

 

 

2 

Encher balões 

Realização de atividades 

laboratoriais para verificar a 

reação química entre o ácido 
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clorídrico e o bicarbonato de 

cálcio. 

Escrita mágica 

Realização de atividades 

laboratoriais para verificar a 

ação de indicadores ácido-base 

(fenolftaleína, tornesol). 

Casca de ovo 

Realização de atividades 

laboratoriais para verificar a 

ação do vinagre na casca de 

ovo. 

4 
Ar em 

movimento 

Moinho de vento 

Construir moinhos de vento e 

simular a ação do vento na 

atmosfera, produzir energia 

eólica. 
 

 

 

 

Fotografias e 

Vídeo; 

Relatório das 

atividades 

 

 

 

 

 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

 

 

 

 

 

 

 

2º e 3º ciclos 

 

 

 

 

 

 

2 

Hélice de papel 

Construir hélices de papel: 

Observar as correntes de 

convecção do ar usando uma 

vela acesa e/ ou um aquecedor 

e nos líquidos utilizando água 

fria e água quente corada. 

Secador de 

cabelo 

Verificar as correntes de 

convecção e a sustentação de 

um corpo (bola de ping-pong). 

 

 

 

5 

“Dos graúdos 

para os miúdos” 

(Os alunos do 

Clube levam 

atividades 

experimentais 

ao Pré-escolar e 

1º ciclo) 

 

Workshop: 

“E fez-se Luz” 

Construção de circuitos 

elétricos simples, associar 

lâmpadas em série e em 

paralelo, 

intercalar nos circuitos objetos 

variados e verificação da 

sua condutibilidade e posterior 

demonstração aos alunos do 

Pré-escolar e 1º ciclo. 

Fotografias e 

Vídeo; 

Relatório das 

atividades 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

1º, 2º e 3º 

ciclos 
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Escada da 

Ciência 

Ilustração 

das escadas 

com imagens e 

frases de 

cientistas. 

Pesquisa e seleção de frases e 

imagens sobre cientistas para 

ilustração das escadas junto ao 

ScienceLab. 

Clube 

Multimédia 

 

Clube 

Espaço + 

Arte 

 

3 

 

6 

Viagem ao 

mundo em 80 

dias 

Roteiro à volta 

do Mundo 

Cálculo de 

distâncias reais 

Os alunos selecionam os locais a 

visitar para posteriormente 

realizarem atividades de: 

- cálculo da distância real entre 

locais, 

- consulta de  rotas aéreas; 

- cálculo da distância das rotas. 

Utilizando ferramentas digitais: 

Google Maps e 

ArcGIS StoryMaps. 

Fotografias e 

Vídeo; 

Relatório das 

atividades 

Google Maps 

ArcGIS StoryMaps  
3º ciclo 

 

1 

7 Que horas são? 
Construção de 

um relógio de Sol 

Construir maquete do 

movimento de rotação da Terra 

e observação e registo da 

posição do Sol ao longo do dia 

no recinto escolar. 

Fotografias e 

Vídeo; 

Relatório das 

atividades 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

3º ciclo 
 

1 

8 
Explorar as 

salinas 

Saída de campo 

Visita guiada às Salinas de Rio 

Maior para conhecerem a 

génese da salgema e o processo 

de funcionamento das salinas 

 

Fotografias e 

Vídeo; 

Relatório das 

atividades 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

2º e 3º ciclos 2 
Recolha de 

amostra de água 

salgada nas 

salinas 

Realização de trabalho 

laboratorial para análise de pH, 

ponto de fusão, ponto de 

ebulição das amostras 

recolhidas. 

 

Processo de 

cristalização 

Realização de trabalho 

laboratorial para estudar o 

Clube 

Multimédia 
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processo de cristalização e 

evaporação do sal das salinas. 

Clube  

Espaço +Arte 

Construção 

maqueta das 

Salinas de Rio 

Maior 

Construção de maqueta com 

materiais reciclados. 

Efetuar os 

processos de 

separação de 

misturas 

No laboratório realizar alguns 

processos de separação de 

misturas homogéneas e 

heterogéneas (filtração, 

decantação, cristalização...) 

Experiências com 

sal  

No laboratório realizar algumas 

atividades com sal: verificar 

que o ovo flutua em água 

salgada e afunda em água doce; 

verificar que o sal diminui o 

ponto de fusão da água 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Explorar 

o Parque 

Natural das 

Serras de Aire e 

Candeeiros 

 

Visita estudo ao 

PNSAC-grutas 

Observação das formações 

geológicas do modelado cársico, 

em particular as grutas. 

Exposição fotográfica - 

Formações cársicas 

NA 

Registo 

fotográfico; 

 

Registo em 

caderno de 

campo 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

 

2º e 3º ciclos 

 

1 

 

2 Atividade 

experimental-

dissolução do 

calcário- 

Trabalho laboratorial para 

testar a ação das águas 

acidificadas sobre o calcário. 

NA 

Registo 

fotográfico; 

Relatório de 

atividades 

 

No encalce das 

pegadas no 

PNSAC 

Realização de uma visita de 

estudo para observação do 

trilho de pegadas de 

Dinossauros da Pedreira do 

Galinha. 

Exposição fotográfica- das 

Clube 

Multimédia 

Biblioteca 

escolar 

Registo 

fotográfico e 

vídeo; 

Registo em 

caderno de 

campo 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

 

2º e 3º ciclos 
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observações efectuadas  

 

 

1 

Atividade 

experimental -

moldagem 

Simulação do processo de 

fossilização por moldagem; 

Interpretação do 

processo/materiais utilizados. 

Elaboração de desenhos de 

fósseis de trilobites e amonites 

Clube 

Espaço + 

Arte 

Registo 

fotográfico e 

vídeo; 

Relatório de 

atividades 

À conversa com 

paleontólogo 

Realização de uma palestra 

sobre o paleoambiente do 

PNSAC. 

Biblioteca 

escolar 

Clube de 

Multimédia 

Registo 

fotográfico e 

vídeo; 

10 
A horta na 

ponta do nariz 

Criação de um 

jardim aromático 

- Preparação do solo e de um 

espaço para a implementação 

de um pequeno jardim 

aromático; 

Plantar e semear espécies 

aromáticas de acordo com a 

época do ano. 

Identificação de aromáticas 

para fins medicinais e 

gastronómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clube 

Masterchef 

 

Registo 

fotográfico e 

vídeo; 

Registo em 

caderno de 

campo 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

2º e 3º ciclos 

 

 

 

 

1 

“O jardim no 

prato” 

Os alunos confecionam 

alimentos utilizando as ervas 

aromáticas cultivadas.  

Pretende-se que os alunos 

identifiquem o as aromáticas 

pelo cheiro e paladar. 
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11  Hortalices! 

Plantação de 

hortícolas e 

plantas 

carnívoras 

Preparar o solo em canteiros e 

combros; 

Plantar e semear leguminosas 

de acordo com a época do ano. 

Acompanhar a germinação e 

crescimento das plantas de 

modo a compreender o ciclo de 

vida de cada planta. 

Analisar o efeito da 

temperatura, luminosidade e 

humidade no desenvolvimento 

das plantas (dentro e fora da 

estufa. 

 

 

 

Registo 

fotográfico e 

vídeo; 

Registo em 

caderno de 

campo 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

2º e 3º ciclos 

 

 

1 

Visita de Estudo 

ao Jardim 

Botânico de 

Coimbra 

 

Observação de diferentes 

espécies de plantas. 

12 
“Minhocagem: 

minhocas 

operárias” 

 Compostagem 

 

Construção de um 

compostor/vermicompostor; 

Acompanhar o desenvolvimento 

das minhocas durante toda a 

atividade biológica.  

Compreender a importância das 

minhocas no processo de 

decomposição. 

Atividade realizada na horta 

pedagógica de sensibilização 

para a importância da 

reciclagem do lixo. 

 

Registo 

fotográfico e 

vídeo; 

Registo em 

caderno de 

campo 

Material diverso 

para atividades 

práticas; 

2º e 3º ciclos 

 

 

1 

 
“Adota um 

inseto” 

 

 

Instalação de um insectário na 

sala de aula com o inseto Bicho 

 

 

 

Registo 

 

Espécimes de 
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13 

Instalação de um 

insetário de 

Bicho pau 

Pau. Os alunos ficam 

responsáveis pela manutenção 

do insectário alimentando e 

cuidando dos insetos. 

Observação do ciclo de vida do 

inseto. 

Pretende-se fomentar o 

respeito pelos animais e 

reforçar comportamentos 

adequados perante o ambiente. 

Clube 

Multimédia 

fotográfico e 

vídeo; 

Inquérito de 

satisfação 

insetos Bicho 

Pau 

- Material de 

apoio 

 

1º ciclo 
1 

 

14 
Robotic 

 

Construção de 

protótipos 

robotizados e 

programação 

Realização de atividades de 

pensamento computacional, 

codificação, eletrónica e 

construção de protótipos 

robotizados. 

Trabalho de projeto em torno 

de problemas do quotidiano dos 

alunos através do uso das 

competências desenvolvidas no 

Clube de Programação e 

Robótica. 

Desenvolvimento de cenários 

multidisciplinares do interesse 

dos alunos em diversas áreas 

(Matemática, Físico-Química e 

Ciências Naturais, Estudo do 

Meio ou Biologia) em 

articulação com as Expressões. 

-Atividades de pesquisa 

-Criação e construção de 

produtos digitais/artefactos 

tangíveis – robôs, maquetes, 

inteligência artificial. 

Escola 

Secundária 

de Rio Maior 

 

 

Planeamento 

dos projetos 

Envolvimento 

dos alunos no 

trabalho 

colaborativo 

Trabalhos 

realizados 

Uso das apps 

Dispositivo de 

Regulação das 

Aprendizagens e 

Evacomp  quer 

na regulação 

das 

aprendizagens, 

quer nas 

competências 

específicas da 

Programação e 

Robótica. 

Robôs, 

circuitos, painel 

interactivo; 

Material de 

Divulgação 

Pré-escolar, 

1º, 2º e 3º 

ciclos 

 

 

3 
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15 
Explorastórias 

vai à Escola 

 

Ação 

colaborativa 

baseada em 

atividades do 

Exploratório- 

Centro de CV de 

Coimbra 

Fazer descobertas e realizar 

experiências a partir das 

histórias que se contam nas 

páginas dos livros. 

Biblioteca 

Escolar 

Relatório da 

atividade 

Inquérito de 

satisfação 

Material de 

Divulgação 

Livros 

 

Pré-escolar 

1ºciclo 

1 

2 

 

5.2.  Cronograma de ações por ano civil 

 

N.º 

da ação 

1.º Semestre 

2022 

2.º Semestre 

2022 

1.º Semestre 

2023 

2.º Semestre 

2023 

1.º Semestre 

2024 

2.º Semestre 

2024 

1.º Semestre 

2025 

2.º Semestre 

2025 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         
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12         

13         

14         

15         
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6. Estratégia de articulação 

6.1.   Articulação curricular 

Dentro de lógicas condizentes com uma abordagem Whole School Approach, assume-

se o trabalho a desenvolver de forma articulada entre a oferta extracurricular e a 

oferta curricular, evidenciando o trabalho do clube e as ações inseridas na disciplina 

por inerência para trabalho de projeto, Oficina do Conhecimento, e as restantes 

disciplinas da matriz curricular. 

Deste modo, identificaram-se, em cada uma das disciplinas, as aprendizagens a 

mobilizar no sentido de desenvolver cada um dos domínios em articulação com os 

Cenários propostos para a disciplina agregada que incorpora Cidadania e 

Desenvolvimento.  

Os Cenários Integradores de Aprendizagem (CIA) são pontos de partida para o 

trabalho de projeto desenvolvido nos diferentes níveis e ciclos e tendo por base a 

metodologia de trabalho de projeto Creative Problem Solving. 

Os CIA foram criados com base no cruzamento dos domínios da Cidadania e 

Desenvolvimento, das aprendizagens essenciais, trabalhando sobre as zonas de 

colisão das aprendizagens e tendo por base a identificação de dois grupos de 

disciplinas. 

As disciplinas nucleares são aquelas que foram consideradas pelas equipas de 

trabalho como as primordiais na orientação do trabalho a realizar. 

Não se pretende com esta identificação retirar as restantes (disciplinas 

complementares) mas, ao invés, dar sentido às aprendizagens e promover o seu 

foco. 

Seja qual for o grau de intervenção de cada disciplina no trabalho projeto, é 

essencial que o centro do trabalho sejam as aprendizagens chave e por inerência as 

áreas de competência do perfil do aluno. 

As diferentes equipas pedagógicas cruzaram as aprendizagens essenciais de cada 

disciplina e prepararam, por ano, ciclo ou nível, três Cenários Integradores de 

Aprendizagem. 

Os CIA são ambientes sobre os quais serão propostos os projetos a desenvolver em 

cada uma das turmas/grupos. 

A gestão dos projetos ficará a cargo de cada uma das equipas educativas, sendo que 

para o efeito estão preparados, para cada CIA, guiões de integração curricular em 

torno dos quais as disciplinas nucleares e as disciplinas complementares irão 
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desenvolver as suas aprendizagens, dentro desta área disciplinar e desta para as 

restantes. 

 

No pré-escolar e no primeiro ciclo foram definidos três CIAS baseados em três 

domínios da Cidadania e conjugando o trabalho a desenvolver com os restantes 

projetos da escola e numa visão integradora do currículo. 

Nos 2.º e 3.º ciclos foram definidos três CIA por ano de escolaridade, tendo como 

ponto de partida, para cada CIA, um domínio da Cidadania e articulando o trabalho 

com aprendizagens essenciais das disciplinas nucleares/complementares e com a 

metodologia de trabalho de projeto proposta. 

Assim, construíram-se os seguintes cenários: 

 

Educação Pré-escolar e 1.º CEB 

CIA1:  Sinto – me bem  

Conheces o teu corpo? 

Saúde 

CIA2:  As cores do mundo  

Conheço a minha Terra? 

Interculturalidade 

CIA3:  Juntos pela Natureza  

Onde se esconde o oxigénio? 

Educação Ambiental 

 

5.º ano 

CIA1:  O meu Herói és tu! Direitos Humanos 

CIA2:  Da descoberta à inclusão Interculturalidade 

CIA3:  Naturalmente Orientado Educação Ambiental 
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6.º ano 

CIA1:  Da igualdade à diferença Igualdade de Género 

 

CIA2:  A saúde nas minhas mãos 

 

Saúde 

CIA3:  Consumo de forma 

consciente 

Desenvolvimento Sustentável 

 

7.º ano 

CIA1: Make it Happen 

 

Direitos Humanos 

 

CIA2:  Querer Versus Ter Literacia Financeira 

 

CIA3:  Incidência da Ação 

Humana 

Educação Ambiental 

 

 

8.º ano 

CIA1:  (A)Gentes do Mundo 

 

Interculturalidade 

CIA2:  Fake News – não alinhes! Media 

CIA3:  Redução do Desperdício 

 

Desenvolvimento Sustentável 

 

9.º ano 

CIA1:  #EU4U 

 

Instituições e 

Participação 

Democrática 

CIA2:  BodyRight 

 

Igualdade de Género 

CIA3:  Saúde Mental e Prevenção da 

Violência 

Saúde 
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Assim, o Clube de Ciência Viva assume-se como um polo aglutinador e promotor do 

conhecimento científico servindo os propósitos da aprendizagem e dando corpo e 

cobertura aos diferentes CIA de acordo com a planificação de cada estrutura 

envolvente. 

 

6.2.   Cultura de Escola e abrangência do projeto 

A coesão e as lógicas de transversalidade entre todos os estabelecimentos de ensino 

que constituem o AEFCPS são aspetos centrais de uma cultura de escola que está 

enraizada no agrupamento e traduzida no seu projeto educativo. 

Assim sendo, o Clube de Ciência Viva sedeado na escola sede do agrupamento 

projecta-se nos diferentes estabelecimentos que o compõem através de medidas e 

estratégias planificadas no plano de ação. 

Entre tais medidas e estratégias destacam-se: 

 “Dos graúdos para os miúdos”, atividade de promoção da ciência e do 

conhecimento em que anos de anos mais avançados desenvolvem actividades 

com alunos do 1.º ciclo e do pré-escolar; 

 Horta-Pedagógica, vertente do projeto que se desenvolve, de forma 

transversal, no decurso de cada ano letivo; 

 Robotic, a tecnologia e a ciência através da relação entre alunos de 

diferentes níveis ou ciclos; 

 Programa Pedagógico da autarquia, conjunto de atividades desenvolvidas em 

conjunto com a CMRM, planeadas em conjunto e seleccionadas de acordo 

com os propósitos e objetivos do clube.    

 

6.3.   Princípios de promoção da igualdade de oportunidades de género  

 
O AEFCPS assume a inclusão e a igualdade de oportunidades como princípios 

norteadores da ação educativa. Neste sentido, são inúmeras as ações, estruturas e 

medidas que concorrem para que os alunos do agrupamento tenham tratamento 

ajustado às suas necessidades e perfil, em lógicas de equidade e diferenciação 

positiva. 

Em relação à igualdade de oportunidade de género, o AEFCPS tem procurado dar 

continuidade a um trabalho já desenvolvido para que todos se sintam apoiados e 

perfeitamente integrados na comunidade escolar, interiorizando a sua importância e 

valorizando a individualidade do outro. 

Deste modo, destaca-se o trabalho das seguintes estruturas e projetos: 
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 Gabinete de Apoio ao aluno e à família (GAA), onde se incluem os apoios 

sociais e pedagógicos e o acompanhamento às famílias. O GAA gere de 

forma flexível os apoios pedagógicos a nível académico e comportamental; 

 Serviços de Psicologia e Orientação, com projetos em torno da inteligência 

emocional, o professor de referência, o programa de Ecossistemas de Bem-

Estar e Aprendizagem, a Hora família, Atenção à emoção, ou o Growing 

with a grown mindset; 

 Centro de Recursos à Inclusão, no caso o CEE O Ninho, com um conjunto de 

medidas e apoios de promoção da inclusão para alunos com necessidades 

específicas, articulado com os CAA do agrupamento que incluem as 

Unidades de Ensino Estruturado e Multideficiência; 

 CAFAP, Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, no reforço dos 

laços com as famílias e no trabalho específico em torno das competências 

parentais; 

 Serviços de Apoio à Saúde, do Centro de Saúde de Rio Maior, através do 

aconselhamento a jovens e respetivas famílias; 

 CPCJ, Comissão de Proteção de Jovens em Risco de Rio Maior, na prevenção 

de situações de risco e ação em relação a crianças sujeitas a 

comportamentos de risco; 

 Assembleias de Alunos por turma, ano e escola, projeto que visa dar voz aos 

alunos e criar compromisso na resolução e prevenção de problemas, em 

especial ligados às problemáticas da inclusão; 

 MeuMento, projeto de mentorias académicas e sociais que procura através 

de processos de mentoria e tutoria procura responder às necessidades 

identificadas. 

O trabalho articulado entre estas iniciativas, estruturas e parcerias visa construir 

uma escola com todos e para todos, em que cada um entenda os seus direitos e 

perceba os seus deveres.  

 

6.4.   Contributos para a transição digital 
 

A transição digital é um eixo determinante adequação do processo educativo às 

exigências de uma sociedade em transformação. 

As escolas foram convidadas a desenhar, no final do ano letivo anterior, o seu Plano 

de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE).    

O agrupamento tem tradição na utilização da tecnologia com fins educativos e que 

ficou bem expresso no seu PADDE. 
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Assim, a proposta de Clube de Ciência Viva integra essa tradição e procura alargar as 

sinergias já criadas. 

Neste sentido, é de salientar algumas ações e projectos que, estando ao serviço da 

comunidade e da aprendizagem, serão mais-valias na integração do digital no plano 

de ação agora proposto, a saber: 

 Ambientes Educativos Inovadores, espaços privilegiados de utilização do 

digital com finalidade educativa, baseando a sua ação na desconstrução do 

trinómio espaço, metodologias e recursos. Dos diferentes ambientes 

educativos realçam-se o ScienseLab, o AtiviveLab, o MediaLab, o CookingLab 

e o FabLab, assim como o Jardim Sensorial e a Horta-pedagógica; 

 MENSI, projeto de mentorias internacional sob a temática da integração 

digital no processo educativo, do qual o AEFCPS é uma das quatro escolas 

mentoras; 

 EVACOMP, projeto Erasmus +, KA2, dedicado ao tema da programação e 

robótica coordenador internacionalmente pelo AEFCPS; 

 NOVIGADO, projeto Erasmus +, KA2, dedicado ao tema Ambientes Educativos 

Inovadores, do qual o AEFCPS é o representante nacional. 

7. Mapa de Investimento 

Tipo de Despesa Custo 
2022 

Custo 
2023 

Custo 
2024 

Custo 
2025 

Formação e Desenvolvimento profissional 300 0 0 0 

Material de divulgação 600 200 100 100 

Material de Laboratório 1500 250 250 250 

Material de Robótica 1000 500 500 500 

Consumíveis para Horta e Cozinha 
Pedagógicas  

300 250 250 250 

Materiais para a horta pedagógica 6500 0 0 0 

Visitas de Estudo - transporte 500 500 500 500 

Visitas de Estudo - entradas 100 100 100 100 

Despesas com encontros e momentos de 
partilha 

300 200 200 200 

Total 10850 2550 1900 1900 

Total global 16900 
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Pretende-se que o orçamento elaborado seja passível de uma gestão flexível ao longo 

do tempo e que incorpore a participação de diferentes parceiros e fontes de 

financiamento. 

Neste sentido, a proposta elaborada teve em consideração a participação nos custos 

dos parceiros Pingo Doce (1000€), Caixa de Crédito Agrícola (2500€) e o 

financiamento oriundo dos projectos europeus (3400€). Deste modo, o financiamento 

proposto no âmbito da presente candidatura ascende aos 10000 euros. 

8. Processo de monitorização e avaliação 

A monitorização e avaliação do Clube de Ciência Viva é da responsabilidade equipa 

equipa responsável, sempre em permanente ligação ao Conselho Pedagógico e à 

Direção. 

A monitorização e avaliação abrangem assim duas dimensões distintas: 

 Contínua – ao longo do desenrolar do processo, para se proceder a 

reformulações pontuais, sempre que necessárias, por norma três vezes ao 

ano; 

 Periódica – No final de cada ano letivo para a elaboração do relatório anual de 

monitorização e avaliação. 

Ao longo ano letivo deve possibilitar-se uma monitorização de forma a validar e 

reorientar as linhas de atuação, e no final de cada ano far-se-á a avaliação do 

trabalho desenvido, que deve permitir:  

 aferir o grau de consecução dos objetivos gerais estabelecidos; 

 avaliar o desenvolvimento e impacto das diferentes ações, bem como a forma 

como estas se articulam para promover o sucesso dos alunos;  

 verificar a articulação entre a o Plano de Ação, o Plano Anual de Atividades e 

os objetivos e metas do Projeto Educativo;  

 assegurar o envolvimento dos intervenientes nos processos de reflexão e nas 

estratégias de melhoria a implementar.  

Indicadores de impacto na cultura escolar  

 Número de projetos desenvolvidos em cada ano letivo, dentro e fora da sala 

de aula;  

 Número de projetos apresentados e/ou desenvolvidos na comunidade; 

 Número de participantes externos ao Agrupamento de Escolas que participam 

no desenvolvimento dos projetos.  
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Monitorização  

• Reuniões intercalares com os/as Educadoras, os/as professores Titulares de 

Turma, docentes de Oficinas de Conhecimento, Diretores/as de Turma do 

Ensino Básico;  

• Reuniões Trimestrais com os representantes dos EE;  

• Reuniões Anuais com os parceiros. 

 Recolha de dados  

• Questionários online anónimos centrados no grau de satisfação; 

• Relatórios anuais do Coordenador do Clube. 

 Responsabilidade da Avaliação 

• Coordenador do Clube;  

• Diretor;  

• Conselho Pedagógico. 

 

9. Considerações finais 

O AEFCPS encontra-se na conclusão de um procedimento concursal para eleição do 

diretor para o quadriénio 2022-2025. 

O projeto de intervenção do diretor recém-eleito, a aguardar tomada de posse, 

assume o ensino experimental das ciências e a transição digital como eixos 

prioritários. 

Assim sendo, o compromisso da liderança para com os desígnios do presente projeto 

será determinante para que o Clube de Ciência Viva, Ciência na Maior, seja 

estruturante em termos da planificação do ato educativo e a sua ação se projete em 

todo o agrupamento. 

Alicerçado no lema do actual projeto educativo, Sozinhos vamos mais rápido mas 

juntos vamos mais longe, o AEFCPS desenvolverá o seu clube de Ciência Viva 

envolvendo toda a comunidade educativa. 

 


