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1. INTRODUÇÃO 

 

O Agrupamento de Escolas de Souselo integra o programa TEIP desde 2009. Neste período de 

implementação  dos diversos projetos educativos / TEIP, esteve sempre presente e foi um eixo 

prioritário de intervenção, a dinamização de práticas  científicas e a promoção do trabalho 

experimental. 

Neste sentido criou-se um clube da ciência com o objetivo de promover o trabalho experimental 

e incrementar o interesse pela ciência nos alunos do agrupamento. O clube trabalhava diretamente 

com alunos do 2º e 3º ciclo que, por sua vez, exerciam atividades de demonstração e coaching junto 

dos alunos mais novos do pré-escolar e 1º ciclo. Em simultâneo foi criado um programa de formação 

(aplicado pelos professores responsáveis pelo clube de ciência) dirigido aos educadores e docentes do 

1º ciclo, no sentido de lhes fornecer um conjunto de competências e habilidades capazes de serem 

promotoras da implementação do trabalho experimental naqueles níveis de ensino.  

Nos últimos anos foi também desenvolvida uma parceria com a CIM Tâmega e Sousa, através do 

município de Cinfães, integrando o Programa Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

(PIICIE), no sentido da promoção do ensino experimental das ciências no 1º ciclo. 

Esta aposta ao longo dos anos esteve sempre em consonância com os grandes objetivos do projeto 

educativo, nomeadamente a melhoria do sucesso escolar, a promoção do trabalho experimental, a 

melhoria da articulação interciclos e a formação de alunos  criativos, críticos e reflexivos. 

Com o alargamento do programa dos clubes de Ciência Viva, encontramos aqui uma oportunidade 

de acrescentar valor e qualidade ao trabalho desenvolvido na última década, nomeadamente através 

da possibilidade de estabelecer parcerias com estruturas com larga experiência na área, bem como a 

possibilidade de criar um projeto multidisciplinar com uma abrangência bem mais vasta. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 A criação do Clube de Ciência Viva pressupõe uma metodologia STEAM. Nesse sentido é nosso 

propósito o envolvimento das diversas áreas disciplinares ( ciências, humanidades, expressões, 

línguas) na concretização das diversas atividades planeadas. O projeto desenvolver-se-á ao longo dos 

4 anos em torno de três temas aglutinadores: 

- Biodiversidade 

- Materiais terrestres ( água, ar, rochas e solo ) 



 

 

- Evolução do conhecimento ( do universo, tecnológico, etc). 

 Os professores responsáveis pelo clube, em estreita colaboração com os professores das 

diversas áreas disciplinares, desenvolvem ao longo do ano letivo diversas atividades temáticas 

incluídas num dos temas aglutinadores.  

 Cada atividade desenvolvida terá o contributo de várias áreas disciplinares, pode ser 

dinamizada no contexto físico do Clube de Ciência Viva, nos outros espaços da escola ou em espaços 

exteriores à escola. Assumirá a forma de atividades experimentais, trabalho de projeto, realização de 

saídas de campo, visitas de estudo, realização de seminários ou workshops. Em cada uma das 

atividades será sempre um eixo determinante a articulação com os planos de cada uma das turmas, 

de forma a permitir o desenvolvimento dos projetos não só no contexto do clube, mas também em 

contexto de sala de aula, fazendo uso dos domínios de autonomia curricular. 

 Cada atividade desenvolvida será destinada a toda a comunidade escolar, incluindo todos os 

alunos do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo, naturalmente com atividades adaptadas a cada um dos níveis 

de ensino. 

 

 

3. OBJETIVOS DO PROJETO 

 

- Contribuir para o desenvolvimento e divulgação da Ciência. 

- Desenvolver múltiplas competências, teóricas e práticas, que impliquem desenvolver diversas 

perceções, conceitos e capacidades. 

- Estimular o interesse e a curiosidade pelo estudo de fenómenos naturais. 

- Conhecer e interpretar fenómenos/acontecimentos. 

- Despertar consciências ambientais e cívicas no âmbito da Ciência. 

- Estimular o trabalho de grupo, a autodisciplina, o prazer de aprender e de comunicar, 

aumentando a autoestima dos alunos. 

- 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. 

- Consciencializar a comunidade escolar para as potencialidades da Ciência. 

- Promover a interdisciplinaridade. 

- Relacionar o conhecimento científico com o quotidiano. 

- Desenvolver o sentido crítico quanto à informação recebida e transmitida. 

- Viabilizar modelos aplicáveis para a divulgação eficaz de informações. 

- Sensibilizar para a importância da Ciência na interpretação de fenómenos do dia-a-dia, 

mostrando que pode ser compreendida por todos de uma forma simples e acessível. 

- Combater o insucesso escolar, através de atividades mais apelativas, com carácter formativo, 

no sentido de ocupar os tempos livres dos alunos, visando motivá-los para a aprendizagem e 

para o desenvolvimento de capacidades cognitivas, despertando-lhes o interesse científico. 

 

4. ENTIDADES PARCEIRAS 

 O Agrupamento de Escolas de Souselo estabeleceu protocolos de colaboração com as 

seguintes entidades parceiras: 

- Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro 

- Centro de Investigação em Astronomia/Astrofísica da Universidade do Porto - Planetário do 

Porto -  Centro de Ciência Viva 

- Escola Secundária/3 Dr. Flávio Resende - Cinfães 

 

 

 



 

 

5. PLANOS DE ATIVIDADES 

I. ANO ESCOLAR 2021/22 

a) Objetivos a atingir de acordo com a estratégia de instalação do clube 

No ano escolar de 2021/22 a prioridade será dada à candidatura e posterior instalação do 

clube no espaço definido para o efeito. Efetivamente, é previsível que a decisão final sobre a 

candidatura só esteja disponível no 2º trimestre de 2022, pelo que o tempo disponível até ao 

final do ano letivo será necessariamente curto. 

Assim, os objetivos prioritários para o ano letivo 2021/22 são os seguintes: 

• Instalar o clube no espaço físico destinado para o efeito; 

• Realizar as aquisições previstas no projeto; 

• Desenvolver uma atividade temática durante o terceiro período letivo; 

• Disponibilizar a estrutura do clube a todos os alunos da escola; 

• Garantir a multidisciplinaridade  no desenvolvimento dos projetos. 

b) Ações a realizar 

Ação 1 

Área Temática Ação 1 - Biodiversidade 

Ação a realizar Realizar sessões de observação de flora e fauna no recinto escolar 

e/ou espaço envolvente. As Estratégias deverão ser as mais 

adequadas ao grau de ensino. Por exemplo, poderão ser constituídos 

diferentes grupos, cada um encarregue do levantamento de 

determinado grupo de espécies (aves, insetos, plantas, etc), ou 

poderão realizar sessões dedicadas a cada um dos grupos (dia das 

aves, dia das árvores, dia dos insetos, etc). 

Antes de iniciar as observações, é importante identificar as 

características de cada grupo, de modo a adequar os procedimentos 

de observação. Por exemplo, a observação de aves deve ser realizada 

no início ou no final do dia, altura em que estão mais ativas, sendo 



 

 

mais fácil sua observação.    

Capturar imagens (utilizando máquina fotográfica e/ou telemóvel) das 

espécies encontradas.  

Identificar as espécies, com auxílio de guias de identificação ou outros 

elementos bibliográficos e de aplicações móveis, como o iNaturalist / 

Biodiversity4All. 

Preencher a ficha de espécie . 

Elaborar uma ilustração de cada espécie identificada. 

Formato Trabalho de projeto / Saídas de campo 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; TIC; Educação Visual; Matemática; Línguas 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

Ação 2 

Área Temática Ação 2 - Materiais terrestres - Água 

Ação a realizar - Atividades para o estudo da permeabilidade dos solos à água  



 

 

- Experiências para demonstrar a importância da infiltração das águas; 

simular o processo de infiltração em diferentes litologias e em solos 

impermeabilizados. Análise das consequências! 

 - Simulação da Dinâmica Fluvial; 

Divulgação / demonstração / partilha  de atividades experimentais 

relacionadas com a água aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo. 

Formato Atividades experimentais 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; Geografia; TIC; Físico-Química; Línguas;  

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

Ação 3 

Área Temática Ação 3 - Evolução do conhecimento - som 

Ação a realizar Existe uma enorme variedade de sons que nos rodeiam, desde os sons 

da natureza como os sons dos animais, da chuva, da água dos riachos 

ou cascatas, da trovoada, das ondas do mar, do vento etc. 



 

 

A par destes também podemos ouvir sons produzidos pelo homem, 

como o som de um carro a circular na estrada, um comboio a apitar, 

o telefone a tocar, um operário a martelar, enfim, um cem número de 

sons que ouvimos quando vamos para a escola, para casa ou 

simplesmente passear. 

 

1 - Escolher vários sons da natureza, como por exemplo: chuva, vento 

e água do rio. Recolher em espaço livre (natureza). 

2 – Depois da escolha feita, diferencia os sons agudos ou graves, fortes 

e mais fracos, mais longos e mais curtos.  

3 – De cada som escolhido procura uma imagem para ilustrá-lo. A 

imagem produzida deverá ser elaborada em tela (manual) ou em 

programa específico para desenho (computador), para posterior 

exposição.  

Realização de experiências sobre a propagação do som, emissores e 

recetores do som, cordas vocais e ouvido no Homem. 

Formato Atividades experimentais / saída de campo 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; Educação Musical; TIC; Físico-Química;  

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 



 

 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

 

II. ANO ESCOLAR 2022/2023 

a)  Objetivos a atingir de acordo com a estratégia de instalação do clube 

No ano escolar de 2022/23 pretende-se a implantação definitiva do clube, com uma maior 

abrangência das atividades, maior diversidade e uma colaboração mais intensa com as entidades 

parceiras. 

Assim, os objetivos prioritários para o ano letivo 2022/23 são os seguintes: 

• Contribuir para o desenvolvimento e divulgação da Ciência. 

• Desenvolver múltiplas competências, teóricas e práticas, que impliquem desenvolver 

diversas perceções, conceitos e capacidades. 

• Estimular o interesse e a curiosidade pelo estudo de fenómenos naturais. 

• Despertar consciências ambientais e cívicas no âmbito da Ciência. 

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

 

b)  Ações a realizar 

Ação 4 

Área Temática Ação 4 - Materiais terrestres - Água - Rios Paiva e Douro 

Ação a realizar Atividade exploratória dos rios da região ( Paiva e Douro): 

- Estudo da fauna e flora predominantes 

- Rios Paiva e Douro saídas de campo; recolha de lixo, estudo 

da flora e fauna dos rios 

- Água - Ciclo da água; estados físicos da água; Flutua ou não;  

- Importância dos rios na economia / história da região. 



 

 

 

Esta atividade pode prolongar-se aos anos seguintes. 

Formato Saída de campo / Atividades experimentais 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; Físico-Química; TIC; Educação Visual; Matemática; 

Línguas; História 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

Ação 5 

Área Temática Ação 5 - Materiais terrestres - Água  

Ação a realizar -Atividades experimentais sobre o efeito da água sobre os materiais: 

aderência, dissolução, resistência, condutividade, etc. 

- Análise da importância da vegetação para a estabilidade das 

vertentes;  

   - Simulação de ruptura numa Barragem; 

   - Risco de construção nas margens ribeirinhas; 

- Construção de uma estação meteorológica para estudo das 



 

 

condições meteorológicas da região. 

   - Construção de um termómetro e de um pluviómetro; 

   - Análise da evaporação/humidade através de experiências simples;  

   - Simulação do ciclo da água. 

- Construir uma maqueta que represente o curso de um rio da 

nascente até à foz, com as alterações introduzidas pelo ser humano. 

   - Identificar o percurso normal de um rio da nascente até à foz, 

associando os tipos de vale a cada um dos cursos.  

   - Caracterizar alterações provocadas pelo ser humano nas bacias 

hidrográficas. 

Caracterização histórica da influência dos rios na economia e dia a dia 

da região. 

Divulgação / demonstração / partilha  de atividades experimentais 

relacionadas com a água aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo 

Formato Atividades experimentais / Atividades de pesquisa 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; Geografia; TIC; Físico-Química;  

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 



 

 

 

 

 

Ação 6 

 

Área Temática Ação 6 - Materiais terrestres - Água  

Ação a realizar Visita de Estudo à Fábrica de Ciência Viva para participar em atividades 

relacionadas com a água 

Formato Visita de estudo 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Todas 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

Ação 7 

Área Temática Ação 7 - Materiais terrestres - Água  

Ação a realizar Água - do cosmos à Terra 



 

 

Formato Ação de formação 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Todas 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Docentes 

Ação 8 

Área Temática Ação 8 - Biodiversidade 

Ação a realizar Implementação de uma horta / campo da biodiversidade onde se 

estuda a germinação de sementes, as condições ideais para o 

crescimento de plantas a flora natural e invasora. 

Atividades experimentais para o estudo da célula vegetal e animal e a 

observação microscópica. 

Formato Saída de campo / atividades experimentais 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; TIC; Físico-Química; Matemática; Educação 

Tecnológica 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 



 

 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

Ação 9 

Área Temática Ação 9 - Evolução do conhecimento - robótica 

Ação a realizar Instalação de um núcleo de robótica com o objetivo de: 

- pilotar drones em segurança; 

- Construir e programar robots;. 

Formato Saída de campo / atividades experimentais 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

TIC; Matemática 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

 

 



 

 

III. ANO ESCOLAR 2023/2024 

a) Objetivos a atingir de acordo com a estratégia de instalação do clube 

No ano escolar de 2023/24 é pretensão a continuidade da ação do clube junto de toda a 

comunidade escolar, reforçando as atividades e aumentando a interação com os alunos. 

Assim, os objetivos prioritários para o ano letivo 2023/24 são os seguintes: 

• Contribuir para o desenvolvimento e divulgação da Ciência. 

• Desenvolver múltiplas competências, teóricas e práticas, que impliquem desenvolver 

diversas perceções, conceitos e capacidades. 

• Estimular o interesse e a curiosidade pelo estudo de fenómenos naturais. 

• Despertar consciências ambientais e cívicas no âmbito da Ciência. 

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

 

b) Ações a realizar 

Ação 10 

Área Temática Ação 10 - Evolução do conhecimento científico - universo 

Ação a realizar - Estudo da história do conhecimento do Universo; construção de uma 

sonda e lançamento da mesma.  

- Estudo da história do conhecimento Geométrico (evolução ao longo 

do tempo - matemáticos antigos e contemporâneos). 

Divulgação / demonstração / partilha  de atividades experimentais 

relacionadas com a água aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo. 

Formato Atividades de pesquisa / experimentais 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; TIC; Educação Visual; Matemática; Línguas 

Adequação das 

aquisições / 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 



 

 

orçamento em 

função das ações; 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

Ação 11 

Área Temática Ação 11 - Evolução do conhecimento científico - universo 

Ação a realizar Visita de estudo ao planetário do Porto 

Formato Visita de estudo 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; Geografia; TIC; Físico-Química;  

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 



 

 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

 

 

 

Ação 12 

Área Temática Ação 12 - Evolução do conhecimento científico - sistema solar 

Ação a realizar Atividades de estudo / demonstração sobre os movimentos de 

translação e rotação da Terra / Lua, os dias e as noites, as estações do 

ano na Terra, os eclipses. 

Formato Atividades experimentais 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; Geografia; TIC; Físico-Química; Matemática; 

Línguas; Artes Visuais 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 



 

 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

 

Ação 13 

Área Temática Ação 13 - Materiais Terrestres - Rochas 

Ação a realizar Atividades experimentais para  estudo / demonstração / observação: 

- Fósseis;  

- Fazer fósseis por moldagem; 

- Rochas;  

- Tipos de rocha;  

- Vulcão;  

- Construção de um vulcão; 

- Os vulcões ao longo da história. 

Formato Atividades experimentais 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; Geografia; TIC; Físico-Química; Educação 

Tecnológica; História 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 



 

 

9º ano - 55 alunos 

Ação 14 

Área Temática Ação 14 - Evolução do conhecimento 

Ação a realizar Formas esquemáticas de representar o mundo; 

As representações do mundo ao longo da história; 

A música e o mundo; 

Desenhos e mapas; 

Noção de escala. 

Atividades exploratórias, de investigação, ou experimentais, usando 

diversos suportes, para os alunos investigarem os temas propostos. 

Formato Atividades experimentais / atividades exploratórias 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Matemática; Geografia; TIC; História; Educação visual; Educação 

tecnológica; Educação Musical. 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

Ação 8 



 

 

Área Temática Ação 8 (Continuação) - Biodiversidade 

Ação a realizar Continuação da atividade  horta / campo da biodiversidade onde se 

estuda a germinação de sementes, as condições ideais para o 

crescimento de plantas a flora natural e invasora. 

Atividades experimentais para o estudo da célula, funcionamento do 

sistema circulatório, o que é a tensão arterial, etc. 

Formato Saída de campo / atividades experimentais 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; Educação Visual; TIC; Físico-Química;  

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

 

IV. ANO ESCOLAR 2024/2025 

a) Objetivos a atingir de acordo com a estratégia de instalação do clube 

No ano escolar de 2024/25 é pretensão a continuidade da ação do clube junto de toda a 

comunidade escolar, reforçando as atividades e aumentando a interação com os alunos. 



 

 

Assim, os objetivos prioritários para o ano letivo 2024/25 são os seguintes: 

• Contribuir para o desenvolvimento e divulgação da Ciência. 

• Desenvolver múltiplas competências, teóricas e práticas, que impliquem desenvolver 

diversas perceções, conceitos e capacidades. 

• Estimular o interesse e a curiosidade pelo estudo de fenómenos naturais. 

• Despertar consciências ambientais e cívicas no âmbito da Ciência. 

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

 

a)  Ações a realizar 

Ação 15 

Área Temática Ação 15 - Materiais Terrestres - Ar 

Ação a realizar Criar um painel informativo sobre a qualidade do ar na escola 

(Atividades: Recolha de dados a partir da aplicação app_qualar; 

recolha dos dados meteorológicos: direção do vento e velocidade do 

vento, a partir da construção de anemómetros e/ou estação 

metereológica, produção de painéis informativos, pela matemática 

nop tema organização e tratamento de dados com os respetivos 

cálculos estatísticos.)  

Formato Atividades experimentais / pesquisa 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Físico-Química; Ciências Naturais; TIC; Educação Visual; Matemática; 

Línguas 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

Pré-escolar - 121 alunos 

1º ano - 38 alunos 



 

 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

Ação 16 

Área Temática Ação 16 - Materiais Terrestres - Água 

Ação a realizar Construção de um aquário, e a partir daí  fazer as medições de 

temperatura, pH e fazer as respetivas reações de neutralização. 

Medição do volume/capacidade , sólidos geométricos, organização e 

tratamento de dados ( fazer o estudo da água gasta ao longo do ano). 

Animais e plantas e  fatores bióticos e abióticos e a conservação das 

espécies. 

Formato Atividades experimentais 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Físico-Química; Ciências Naturais; Matemática; TIC;   

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 



 

 

 

Ação 17 

Área Temática Ação 17 - Evolução do conhecimento científico 

Ação a realizar Atividades experimentais sobre: 

Energia - Construção de circuitos elétricos simples,materiais 

condutores e não condutores,  energias verdes, sustentabilidade 

Luz - relexão e refração; Porque existem cores; a luz no sistema solar. 

Formato Atividades experimentais 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Ciências Naturais; Matemática; TIC; Físico-Química; Educação 

Tecnológica; Línguas 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

 

Ação 18 

Área Temática Ação 18 - Evolução do conhecimento científico -  simetria 



 

 

Ação a realizar Simetria e tipos de simetria; a importância da simetria bilateral nos 

seres vivos. 

Polígonos e ladrilhamento - Construção de polígonos regulares 

utilizando roofmate, revestido com cerâmica. 

Construção de um mosaico - Criação de  um mosaico, utilizando 

polígonos. Cálculo do perímetro, área e volume do mosaico. 

 

Formato Atividades experimentais / exploração / pesquisa 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Matemática ; Educação Visual; Educação Tecnológica; TIC 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

 

Ação 19 

Área Temática Ação 19 - Evolução do conhecimento científico 

Ação a realizar Alavancas e roldanas - um conjunto de atividades para explorar o 

princípio das alavancas e roldanas, os seus diferentes tipos e a 



 

 

presença destas estruturas no dia a dia. 

 

Formato Atividades experimentais / exploração / pesquisa 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Físico-Química; Ciências Naturais; Matemática ; Educação 

Tecnológica; TIC; Línguas 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 

Nº de alunos 

alcançados 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

 

Ação 20 

Área Temática Ação 20 - Evolução do conhecimento científico - o mundo dos plásticos 

Ação a realizar Realização de uma atividade interativa sobre o mundo dos plásticos. 

 

Formato Atividades experimentais / interativa 

Áreas disciplinares 

envolvidas 

Todas 

Adequação das 

aquisições / 

orçamento em 

função das ações; 

As aquisições visam dotar o espaço do Clube de Ciência Viva na Escola, 

de condições capazes de o tornar numa área multidisciplinar e com 

todas as valências necessárias ao desenvolvimento dos diversos 

projetos. 



 

 

Nº de alunos 

alcançados 

1º ano - 38 alunos 

2º ano - 40 alunos 

3º ano - 42 alunos 

4º ano - 41 alunos 

5º ano - 50 alunos 

6º ano - 53 alunos 

7º ano - 47 alunos 

8º ano - 49 alunos 

9º ano - 55 alunos 

 

6. CRONOGRAMA 

 1º período 2º período 3º período 

2021/2022   

Instalação do Clube de 

Ciência Viva na Escola 

Início e 

desenvolvimento das 

ações 1, 2 e 3 

2022/2023 

Ação 4 

Ação 8 

Ação 9 

Ação 4 

Ação 5 

Ação 7 

Ação 8 

Ação 9 

Ação 4 

Ação 5 

Ação 6 

Ação 8 

Ação 9 

2023/2024 

Ação 9 

Ação 12 

Ação 8 

Ação 9 

Ação 10 

Ação 14 

Ação 8 

Ação 9 

Ação 11 

Ação 13 

Ação 8 

2024/2025 

Ação 9 

Ação 15 

Ação 17 

Ação 9 

Ação 16 

Ação 17 

Ação 9 

Ação 17 

Ação 19 



 

 

Ação 20 Ação 18 

7. CONCLUSÃO 

O Agrupamento de Escolas de Souselo tem a expetativa que com a instalação do 

Clube de Ciência Viva na Escola, se crie um espaço aberto a toda a comunidade escolar, 

que seja multidisciplinar e que permita o acesso generalizado dos alunos a práticas 

científicas e ao ensino experimental das ciências. 

Para o sucesso do projeto contamos com o empenho e dedicação dos nossos 

profissionais, do conhecimento e colaboração das entidades parceiras,  do interesse e 

entusiasmo dos nossos alunos e do apoio sempre presente e necessário das autarquias 

locais. 

A estrutura financeira do projeto, na componente que não for financiada, será 

suportada por fundos próprios. 

Este projeto foi aprovado em reunião de Conselho Pedagógico realizado a 

14/12/2021. 

 


