
 

 

 
 
 
Assunto: Rede de Clubes Ciência Viva na Escola  
 
 

Lisboa, 23 de agosto 2018  
 
Exmo./a Senhor/a  
Diretor/a /Presidente da CAP 
 
  
 
A Direção-Geral de Educação (DGE) e a Ciência Viva – Agência Nacional para 

a Cultura Científica e Tecnológica (CV-ANCCT), no quadro das suas 

competências, irão promover a iniciativa “Rede de Clubes Ciência Viva na 

Escola” nos Agrupamentos de Escolas / Escolas não Agrupadas, para os anos 

letivos 2018/2019 e 2019/2020 com o objetivo de apoiar o desenvolvimento e a 

dinamização de espaços de ciência nas escolas, abertos a toda a 

comunidade educativa. Serão também incentivadas e apoiadas parcerias com 

instituições de ensino superior e centros de investigação e outras entidades de 

cariz científico e investigativo, associações científicas, museus, etc. para uma 

colaboração alargada entre escolas e diferentes instituições científicas, numa 

visão alargada das ciências e da cultura científica.  

Em setembro de 2018, será aberta uma candidatura aos Agrupamento de 

Escolas/Escolas não Agrupadas, interessados em desenvolverem um Clube 
Ciência Viva na Escola. Cada Agrupamento de Escolas/Escola não 

Agrupadas que manifestar interesse e evidenciar ter as condições base para 

tal, criará um Clube Ciência Viva na Escola. As condições base são: (i) 

existência de espaço próprio, devidamente identificado como tal; (ii) pelo 

menos um professor com o mínimo de 3 horas alocadas ao Clube; (iii) prever 

uma parceria com uma instituição de cariz científico. Deste modo, cada Clube 

deverá constituir-se numa lógica de projeto aberto à Comunidade Educativa, 

ser coordenado por um professor e integrar professores e alunos interessados 

no desenvolvimento de atividades no âmbito da promoção da Educação em 

Ciência e do desenvolvimento da Cultura Científica e ter uma parceria com  



 

 

uma instituição de cariz científico. A DGE e a CV-ANCCT validam as 

manifestações de interesse das escolas que cumpram as condições base e, no 

final de outubro, ficará estabilizada a Rede de Clubes Ciência Viva na Escola. 

Esta rede será animada com atividades de partilha, de colaboração e de 

capacitação de todos os envolvidos, estando prevista a realização de um 

Fórum Ciência Viva na Escola que permita o encontro de todos os Clubes 

Ciência Viva na Escola. 

Durante a implementação e desenvolvimento dos Clubes Ciência Viva na 

Escola está prevista a realização das seguintes atividades:  

• Ações de capacitação de professores;  

• Ações de apoio aos Clubes por parte de Instituições do Ensino Superior, de 

outras entidades de investigação científica e de Centros Ciência Viva;  

• Encontros nacionais de Clubes Ciência Viva na Escola.  

 

No início de setembro de 2018 será divulgado o regulamento que enquadrará a 

candidatura dos Agrupamento de Escolas/Escolas não Agrupadas à “Rede de 

Clubes Ciência Viva na Escola”, dentro da lógica aqui apresentada e 

disponibilizado um formulário para a submissão das candidaturas.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Diretor-Geral 

 

 

José Vítor Pedroso 
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