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CLUBE CIÊNCIA VIVA NA ESCOLA 

PLANO DE AÇÃO | 2019/2020 

Dado que o território educativo do agrupamento de escolas de Tondela Tomaz Ribeiro é bastante extenso e tendo em conta a diversidade de alunos, escolas, 
níveis de ensino, contextos educativos e comunidades, o Clube de Ciência Viva na Escola, promove, apoia e coordena, bem como acompanha e monitoriza, um 
conjunto de ações, atividades e projetos de ciência e educação ambiental, dirigida a todos os alunos e à comunidade educativa em geral. 

Equipa de coordenação: Objetivos: do Clube Parcerias: 

- Ana Paula da Cruz Rodrigues Alves 
(paulaalves@aetomazribeiro.net) | Docente de 
Ciências e Matemática (Grupo 230); 

- Claúdia Marisa Dias da Silva 
(claudia.silva@aetomazribeiro.net)| Docente de 
Biologia e Geologia (Grupo 520). 

- João Manuel Guedes Cordeiro Costa 
(joaocosta@aetomazribeiro.net) | Docente de 
Físico-Química (Grupo 510); 

- José João Beco Pinto Cardoso 
(jose.cardoso@aetomazribeiro.net) | Docente de 
Físico-Química (Grupo 510); 

- Luís Filipe Rodrigues da Costa 
(luiscosta@aetomazribeiro.net) | Docente de 
Biologia e Geologia (Grupo 520); 

- Maria Judite Simões Rodrigues da Paz 
(juditepaz@aetomazribeiro.net) | Docente de 
Biologia e Geologia (Grupo 520); 

- Olga Maria Pascoal Coimbra Duarte 
(olgaduarte@aetomazribeiro.net) | Coord.ª | 
Docente de Físico-Química (Grupo 510); 

 
 

• Contribuir para a literacia científica e tecnológica dos alunos e da comunidade 
educativa, incluindo famílias e restante comunidade local, proporcionando 
ambientes formais e não formais de aprendizagem que estimulem o entusiasmo 
pela ciência e pela aprendizagem ao longo da vida; 
• Contribuir para a modernização dos modelos e estratégias de ensino usados 
pelos professores, nomeadamente através da interdisciplinaridade, trabalho 
prático e experimental, contextualização do conhecimento e o desenvolvimento 
de competências científicas relevantes; 
• Promover a articulação entre o ensino formal e não formal, entre ciclos de 
escolaridade, entre disciplinas e entre escolas, gerando lógicas organizativas 
mais flexíveis; 
• Fomentar a abertura da Escola à comunidade local, através do incentivo ao 
estabelecimento de parcerias com instituições científicas e de ensino superior, 
autarquias, centros Ciência Viva, empresas com I&D, museus e outras institui-
ções culturais; 
• Estimular a partilha de conhecimentos, experiências e boas práticas entre 
escolas de Agrupamentos diferentes; 
• Sensibilizar a comunidade educativa para os problemas ambientais na escola 
e comunidade envolvente. 

 

• Autarquia: 
- Câmara Municipal de Tondela e Juntas 
de Freguesia 
• Instituições científicas e de ensino 
superior: 
- Centro de Ecologia Funcional da Univer-
sidade de Coimbra 
- Instituto Politécnico de Viseu: Escola 
Superior Agrária, Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão 
- Universidade Católica Portuguesa, Pólo 
de Viseu 
- Universidade de Coimbra 
• Centros Ciência Viva: 
- Fábrica da Ciência de Aveiro 
• Museus e outras instituições cultu-
rais/associações: 
- Museu do Caramulo 
- Museu Terra de Besteiros 
- ACERT 
- ASPEA 
- ASSOL 
- Centro de Estudos e Interpretação da 
Serra do Caramulo (CEISCaramulo) 
- Quercus 
- VARIOS 
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Plano de Ação – 2018/2019 | 2019/2020 –submetido a financiamento no âmbito da candidatura POCH: 

N.º da 
Atividade 

Identificação da 
Atividade 

Classificação 
Custo 

daAtividade 
N.º de alunos abrangidos Data Início Data Fim 

1 Gestão e apoio 
interno da operação 

Conceção de Produtos, Ferramentas 
e/ou Materiais 

7179.46  03-09-2018 31-08-2020 

2 Visitas de estudo e 
deslocações 

Encargos com a realização de visitas de 
estudo e deslocações 

3505.25€ 250 08-06-2019 31-07-2020 

3 Produção de mate-
riais informativos e 

divulgação 

Conceção de Produtos, Ferramentas 
e/ou Materiais 

480,00€ 184 17-09-2018 30-06-2020 

4 Encontros, seminá-
rios e workshops 

Encontros, seminários, workshops, 
ações de divulgação 

600,00€ 
 

180 08-06-2019 30-08-2020 

Estrutura de Realizações e financiamento aprovado (19/08/2019): 

Rubricas FSE: Montante: 

Encargos com pessoal afeto à operação 1.764,61€ 

Deslocações e estadias 3.435,25€ 

Encargos com informação e publicidade 960,00€ 

Encargos com a promoção de encontros e seminários 5.604,75€ 

Total: 11.764,71€ 

 
Estabelecimentos de ensino do agrupamento: JI´s de Barreiro de Besteiros; de Campo de Besteiros; de Castelões; do Guardão; de Mosteiro de Fráguas; de Santiago de Besteiros; 
do Tourigo; de Vilar de Besteiros e de São João do Monte | Centro Escolar de C. Besteiros; Sala de apoio de Tourigo; Sala de apoio de Vilar; EB1 de Paredes do Guardão; EB1 de São 
João do Monte | EB do Caramulo | EB de Campo de Besteiros | EST 
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. Plano de Ação | 2019/2020 

Tipologia de Atividade: Público-alvo Atividadedes Calendarização Responsáveis/Parceiros 
Nº Prev. 
alunos 

Prev.custos 

1. Promoção da atividade experimental 
contextualizada nas orientações curricula-
res da EPE na Área de Conhecimento do 
Mundo. 
(Parceria com PNPSE/CIM/CMT) 

EPE   
Ano lectivo 
2019/2020 

   

2. Promoção do ensino experimental das 
ciências em todos os anos do 1.º CEB. 
(Parceria com PNPSE/CIM/CMT) 

1.º CEB Realizar atividades experimentais de 
forma sistemática em todos os anos do 
1.º CEB. 

Ano lectivo 
2019/2020 

   

3. Promoção de atividades do trabalho 
experimental/Campo e de Articulação 
Curricular 

 
6.º 
7.º 

12.º Química 
8.º 

10.º 
 
 

Saída de Campo/visita de estudo: 
- limpeza de praia e atividades relaciona-
das com a plasticologia e estudo da Bio-
logia de uma poça de maré vazia; 
- observar o património geológico do 
Cabo Mondego, e com a colaboração da 
FCTUC; 
- avaliar os impactes da ação humana e 
suas interações na dinâmica do litoral. 

 
 
 

2.º Período letivo 
2019/2020  

 
40 
40 
70 
20 
80 

 

4. Projeto“Rios” 
(Parceria com a ASPEA) 

EB/Sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.º 
 

8.º/9.º 
 
 

8.º/9.º 

- Adoção de um troço do rio -conhecer a 
fauna e flora e fazer a avaliação da quali-
dade da água e limpeza do local. 
Troços adotadosnos seguintes pontos: 
ribeira da Mata, junto ETAR poente da 
cidade de Tondela; rio Criz junto à esta-
ção rupreste; ribeira de Castelões; ribeira 
da Corte no Campo de Besteiros; ribeiras 
do Guardão. 
- Atividades experimentais de plasticolo-
gia (DAC) 
- Construção de ninhos de madeira para 
pequenas aves insetívoras e colocação 
em árvores das escolas do agrupamento 
- Visita de estudo a uma ETAR 

 

 

 

 

Ano lectivo 

2019/2020 

   

5. Projeto “Escola Azul” 
(Parceria com a Direção Geral do Mar) 

6. Clube Ciência/Ambiente e Projeto 
Renascer das Cinzas 
(Parcerias com a QUERCUS e a ASPEA) 
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8.º/9.º 
 
 
 

8.º/9º 
 
 
 

11.º 
 
 

5.º / 11.º 
 
 
 

8.º/9.º/10.º 
 
 

8.º/10.º 
 
 

12.º 
 

11.º (Biologia) 

- Sensibilização para a compostagem e 
construção de compostores para apro-
veitamento dos resíduos dos espaços 
verdes, da cozinha e bares da escola. 
- Campanha para separação do lixo e 
construção de ecopontos com materiais 
usados para colocar nos espaços escola-
res. 
- Produção de herbários eprodução de 
um painel pintado, a servir de fundo às 
folhas secas na prensa. 
- Recolha de sementesde autóctones, 
sementeira na estufa da EST e plantação 
nos espaços verdes da escola/baldios de 
zonas afetadas pelos incêndios. 
- Saídas de campo para estudo dos ecos-
sistemas na área envolvente das escolas 
do agrupamento 
- Identificação e remoção das espécies 
invasoras do recinto escolar/zonas de 
baldio afetadas pelos incêndios. 
- Construção de armadilhas para a vespa 
asiática. 
- Elaboração de um bloco informativo 
com a compilação de cartões das espé-
cies de fauna e flora presentes nos espa-
ços verdes da escola. 

7. “As Bibliotecas também são espaço de 
Ciência” 
(Parceria com as BE´s e a BM) 

EPE, 2.º e 3.º 
EB e Sec.  

Palestras/Projetos na Biblioteca (Cientifi-
camente provável)/Encontros com auto-
res. 

Ano lectivo 
2019/2020 

   

8. Atividades de divulgação/promoção do 
gosto de aprender Ciência 

5.º VISITA DE ESTUDO ao SEALife (Porto) e 
Estação Litoral da Aguda (Vila Nova de 
Gaia) 

2.º Período letivo 
2019/2020 

 37   

Comunidade 
Educativa 

Feira da Ciência/Festa do Final de Ano 
(Dia do agrupamento) - EST. 

 
02/06/2020 
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. Mecanismos de Acompanhamento | Monitorização do projeto 
 

A título exemplificativo da dinâmica de acompanhamento e monitorização das atividades a desenvolver no âmbito do Clube apresenta-se uma matriz que explana 
toda a dinâmica a ser implementada na “Promoção do ensino experimental no 1.º CEB”: 

Objetivo 
estratégico 

Objetivo 
operacional 

 
Ações 

 
Responsável 

Monitorização 

Periodicidade Metodologia Indicadores Resultados dos 
indicadores 

Promover o ensino 
experimental das 
ciências em todos 
os anos do 1.º CEB 

Realizar atividades 
experimentais de 
forma sistemática 
em todos os anos 
do 1.º CEB 

Planificação das atividades expe-
rimentais a realizar, em cada 
ano, envolvendo os professores 
titulares que lecionam o mesmo 
ano 

Professores 
do 1.º CEB. 
Coordenador 
de departa-
mento do 1.º 
CEB. 
Adjunto do 
Diretor. 
Cood.ª do 
Clube. 
Elementos da 
equipa do 
Clube. 

Mensalmente Grelhas/outros 
documentos 
inerentes a 
cada atividade 
experimental. 

N.º de ativida-
des experimen-
tais realizadas 
em cada ano de 
aprendizagem 

9 

Realização de reuniões entre os 
professores titulares de turma e 
a coordenadora de departamen-
to do 1.º CEB sobre as atividades 
realizadas com os alunos e suas 
potencialidades e fragilidades. 

Mensalmente 
(na reunião de 
conselhos de 
docentes com 
um ponto espe-
cífico na ordem 
de trabalhos) 

Registo do 
ponto especí-
fico da reunião 
do conselho 
de docentes. 

N.º de relatórios 
de reunião 

9 

Realização de reuniões de refle-
xão e avaliação da eficácia e 
resposta educativa das atividades 
desenvolvidas com os alunos 
entre a coordenadora do Clube e 
os professores do 1.º CEB 

Duas reuniões 
no 1.º e 2.º 
período e uma 
reunião no 3.º 
período. 

Registo de 
existência de 
relatório da 
reunião. 

N.º de relatório 
de reunião. 

5 

 
Dinâmica de acompanhamento e monitorização do processo: 
Será criado um portefólio do qual constarão, entre outros documentos (a aferir) os seguintes: 
1.º Protocolo da atividade experimental (por ano e turma); 
2.º Evidências do processo (saber fazer/saber inferir sobre/durante as atividades experimentais implementadas em sala de aula); 
3.º Documentos de autoavaliação dos alunos (concebidos de acordo com a faixa etária/evolução pedagógica dos discentes); 
4.º Suporte documental de acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos (Checklist, lista pictórica, relatório da atividade experimental, ficha de trabalho e outros documentos de avalia-
ção formativa); 
5.º Inferências documentais de utilização das aprendizagens adquiridas na atividade experimental - documentos diversificados e interdisciplinares de avaliação formativa e sumativa (final do processo). 


