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CLUBE CIÊNCIA VIVA 
REGIMENTO 

 
Os Clubes Ciência Viva funcionam nas escolas como espaços abertos de contacto com a ciência e a 

tecnologia, para a educação e para o acesso generalizado dos alunos a práticas científicas, promovendo 

o ensino experimental das ciências.  

O tema do nosso Clube Ciência Viva centra-se na sustentabilidade, ambiente e saúde, com atividades 

práticas voltadas para o saber-fazer e saber-se, de modo a enraizar esta temática tão relevante para a 

sociedade atual. 

 
 
§ OBJETIVOS 

Os Clubes Ciência Viva na Escola assentam num conceito dinâmico e plural, enquanto estruturas de 

ciência e conhecimento adaptadas às características específicas das organizações parceiras que as 

constituem e do meio social e cultural em que se inserem: 

• Promoção da literacia científica e tecnológica 

•  Articulação entre o ensino formal e não formal 

•  Modernização dos modelos e estratégias de ensino 

• Abertura da Escola à comunidade local 

• Disseminação de boas práticas e recursos 

 
São objetivos do projeto:  

• Criar as condições que permitam à comunidade escolar a promoção do espírito científico 

• Contribuir para o desenvolvimento de comportamentos de responsabilidade e autonomia 

face à ciência 

• Captação dos alunos para conceitos relacionados com a sustentabilidade, ambiente e saúde, 

com atividades práticas 

• Contribuir para uma maior diversificação dos diferentes anos de escolaridade envolvidos nas 

temáticas em estudo 

• Contribuir para as aprendizagens essenciais associadas a uma cidadania ativa e responsável. 

  



 

 

 
 
 

 
Coudelaria de Alter, Coutada do Arneiro ! 7440-152 Alter do Chão   Tel.: 245612505   Fax: 245612826   e-mail: geral@epdrac.pt            

 
§ PARTICIPANTES  

A equipa é constituída pela professora coordenadora Helena Godinho do grupo de recrutamento 500, 

pela professora colaboradora, Sandra Ferreira do grupo de recrutamento 510, pelo professor Nuno 

Coelho, grupo de recrutamento 500, pela professora Cristina Oliveira do grupo de recrutamento 510, 

e pelos Técnicos Especializados da Escola. 

 

§ PÚBLICO-ALVO  
 
As atividades a desenvolver no âmbito do Clube de Ciência Viva destinam-se a alunos de todos os 

níveis de escolaridade da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão, assim como, 

aos restantes elementos da comunidade escolar. Algumas das atividades serão abertas à comunidade 

extraescolar.  

 
§ ESPAÇOS FÍSICOS  
 
Serão utilizados espaços dentro e fora da Escola. A maioria das atividades desenvolve-se nas 

instalações da escola. 

 
 
§ ATIVIDADES  
 
As atividades a desenvolver encontram-se no PAA do Clube de Ciência Viva, que é proposto no início 

do ano letivo e aprovado em Conselho Pedagógico.  

Sempre que possível, uma vez realizadas as atividades, serão publicadas nas redes sociais da escola e 

no Blogue da Biblioteca Escolar.  

No final de cada período letivo faz-se o balanço e a avaliação das atividades desenvolvidas em reunião 

própria, que será objeto de avaliação do Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento 

Rural de Alter do Chão. 
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§ HORÁRIO  
 
Para implementar todo o projeto, a equipa dispõe de carga horária semanal e reuniões da equipa do 

Clube Ciência Viva. 

 


