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Projeto / Plano de Ação 
 

 Clube Ciência Viva 
  

A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenador(a): 
Ana Paula Marques 
 

Ano letivo: 

2021-2022 

 

Apresentação do projeto (breve descrição/objetivos específicos): 

O Clube Ciência Viva constitui uma oportunidade de promover a Educação para as Ciências. É um espaço de conhecimento aberto que pretende 
contribuir para a promoção do sucesso escolar, bem como para o desenvolvimento da literacia científica e tecnológica dos alunos, proporcionando 
ambientes formais e não formais de aprendizagem que despertem o interesse pela Ciência e a tomada de consciência das suas implicações no mundo 
atual. 
 
Objetivos: 

- Estimular o gosto pela Ciência, Tecnologia e Ambiente, contribuindo para o desenvolvimento de diversas áreas de competências comtempladas no 
Perfil dos Alunos; 
- Promover atividades práticas e/ou experimentais, que visem o desenvolvimento de competências científicas relevantes; 
- Desenvolver a autonomia dos alunos; 
- Sensibilizar para a importância das ciências na interpretação dos fenómenos do dia a dia e na resolução de problemas; 
- Fomentar a cooperação entre vários clubes da escola, de modo a incrementar atividades/projetos interdisciplinares; 
- Potenciar a colaboração entre sistemas formais e não formais de educação, através do estabelecimento de parcerias com outras instituições e 
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entidades locais, nomeadamente o Centro de Ciência Viva de Guimarães e o Centro de Engenharia Biológica da Universidades do Minho. 
 

 

 
 
Contributo para o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo 
 

- Aprofundar o recurso à inovação, às metodologias ativas e à prática experimental no ensino; 

- Melhorar os resultados académicos dos alunos. 

 

 
Público alvo 
 

Alunos do pré-escolar ao 3º ciclo. 
 
 

Contributo para o desenvolvimento dos domínios/temas da Estratégia de Cidadania 

Desenvolvimento sustentável 
Educação ambiental 
Empreendedorismo 
Saúde 
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Plano Anual de atividades 

 

As atividades a desenvolver no âmbito deste projeto procurarão ser inovadoras, inclusivas e reflexivas, dinamizadas em equipa e em parceria com 
outros projetos e clubes do Agrupamento e também com a colaboração de Entidades Externas. 
As iniciativas incluirão a realização de: 

- Atividades práticas e experimentais;  
- Trabalho de campo e visitas de estudo; 
- Encontros, exposições e workshops temáticos; 
- Ateliers (Atividades e projetos de Educação para a Sustentabilidade Ambiental); 
- Exploração pedagógica dos espaços verdes escolares; 
- Jogos; 
- Comemoração de efemérides; 
- Apoio ao desenvolvimento de projetos e atividades interdisciplinares e de articulação e enriquecimento curriculares (Por exemplo: DAC; atividades 
experimentais Pré -escolar). 
 
 
 

 Estabelecimento:________________________________ 

Nº Código 
Objetivos 

PE 
Atividade Objetivos 

Recursos Materiais 
Responsáveis 
Intervenientes 

Destinatários 
Data  
Local Designação 

Custo 
previsível 

Orçamento 

Fonte de 

financiamento 
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Formas de Divulgação atividades/iniciativas 

Jornal Celtinha online 
Website da escola 
Facebook da escola 
etc 
 

 
 


