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Clubes Ciência Viva na Escola  

Lançamento da Fase II - Alargamento da REDE  

No dia 20 de outubro, na Escola Secundária Luís de Freitas Branco, foi lançado o alargamento 

da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola (CCVnE) a mais 650 novos clubes.  

Com esta medida, integrada no Plano Escola+ 21|23 através da medida Recuperar 

Experimentando, e financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (Programa Impulso 

Jovens STEAM), pretende-se reforçar a promoção do ensino experimental das ciências e da 

cultura científica. 

Neste âmbito, estabeleceram-se as seguintes condições de acesso à REDE Nacional de CCVnE:  

• ter uma equipa e um coordenador, sendo que um ou mais professores devem ter tempo 

de dedicação adequado ao funcionamento do clube (mínimo de 3 horas semanais); 

• ter pelo menos uma parceria, nomeadamente com uma Instituição de cariz científico; 

•  ter um espaço adequado às suas funções, devidamente identificado; 

• ter o plano de atividades aprovado pelos órgãos competentes da Escola. 

Além da adesão à Rede CCVnE, os agrupamentos e as escolas não agrupadas da rede pública de 

Portugal continental, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, poderão candidatar-

se a financiamento (entre 20 de outubro e 30 de dezembro de 2021) para a instalação de novos 

Clubes Ciência Viva na Escola. O financiamento de cada clube, até um montante de 10 mil 

euros, permitirá: 

• aquisição de equipamentos vários, nomeadamente laboratoriais, material educativo, e 

mobiliário escolar, entre outros; 

• aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas com a 

implementação das iniciativas abrangidas pelo Aviso de Abertura de Concurso Rede 

Ciência Viva (aviso nº 01/c06i04.02/2021); 
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• encargos com a aquisição de serviços especializados, nomeadamente a produção de 

ferramentas e conteúdos digitais, assim como o desenvolvimento de programas e 

módulos, incluindo a produção de conteúdos técnicos especializados; 

• encargos com a realização de encontros, seminários e workshops; 

• encargos com a realização de visitas de estudo e deslocações; 

• encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação. 

A referida sessão contou com a presença da Ministra de Estado e da Presidência, do Ministro da 

Educação, do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, do Secretário de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior e do Diretor-Geral da Educação. Estiveram também presentes 

parceiros do clube da ES Luís de Freitas Branco, nomeadamente do ITQB e da Câmara Municipal 

de Oeiras, bem como elementos da Equipa de Coordenação Nacional da REDE Nacional CCVnE. 
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A sessão está disponível no seguinte link: 

http://www.youtube.com/c/DGEstEMinisteriodaeducacao.  

No contexto do alargamento da Rede de CCVnE e da candidatura ao financiamento, foram 

realizadas 7 sessões de esclarecimento, entre os dias 28 de outubro e 8 de novembro, com o 

objetivo de apresentar a iniciativa Clubes Ciência Viva na Escola, a sua contextualização no 

Programa Impulso Jovens STEAM, do Programa de Recuperação e Resiliência, em particular as 

características do Aviso nº 01/C06-i04.02/2021, para o alargamento da rede de clubes.  

 

Ainda neste contexto, entre os dias 15 e 24 de novembro, vão realizar-se os “Encontros 

Mobilizadores”, com sessões presenciais em Clubes Ciência Viva na Escola, de norte a sul do 

país. Estes Encontros têm como objetivo promover a partilha de experiências e boas práticas 

entre escolas com clube CCVnE e escolas que pretendem criar o seu clube CCVnE e aderir a 

esta Rede Nacional. O público-alvo é constituído pelos docentes de todas as escolas públicas a 

nível nacional. Estes encontros contarão com a presença de investigadores, para potenciar o 

desenvolvimento de parcerias de cariz científico dos novos clubes que irão ser criados. 

Os Encontros terão a duração aproximada de 2h30 a 3h e o programa genérico será o seguinte:   

• Boas-vindas: Diretor e Coordenação Nacional (DGE e ACV); 

• Apresentação de boas práticas e do trabalho desenvolvido no âmbito do Clube anfitrião, 

ao cuidado dos respetivos alunos e professores, e com a dinamização de atividades 

práticas/experimentais;  

• Painel: Partilha do trabalho de parceria por representantes das instituições parceiras do 

Clube anfitrião e outras instituições científicas convidadas; 

http://www.youtube.com/c/DGEstEMinisteriodaeducacao
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• Painel: Perguntas e respostas - Conversas informais entre professores e potenciais 

parceiros para que possam trocar ideias com vista ao estabelecimento de redes 

colaborativas entre escolas e entre escolas e instituições científicas. 

• Encerramento: Diretor e Coordenação Nacional; 

 

Região Norte 

Escola Secundária Morgado Mateus (Vila Real) - 15 de novembro, 14h30-17h00 

Escola Secundária de Caldas das Taipas (Guimarães) - 16 de novembro, 09h30-12h00 

Escola Secundária Filipa de Vilhena (Porto) - 16 de novembro, 15h00-17h30 

Escola Secundária Almeida Garrett (Vila Nova de Gaia) -17 de novembro, 10h00-12h30 

 

Região Centro 

Escola Secundária Campos Melo (Covilhã) - 18 de novembro, 15h00-17h30 

Escola Básica e Secundária Quinta das Flores (Coimbra) - 19 de novembro, 10h00-12h30 

 

Área Metropolitana de Lisboa 

Escola Secundária Seomara da Costa Primo (Amadora) - 22 de novembro, 14h30-17h00 

Escola Básica da Boa Água (Sesimbra) - 23 de novembro, 14h30-17h00 

Escola Básica da Venda do Pinheiro (Mafra) - 24 de novembro, 14h30-17h00 

 

Região Alentejo 

Escola Secundária Padre António Macedo (Santo André) - 25 de novembro, 14h30-17h00 

Escola Secundária de Montemor-o-Novo - 26 de novembro, 10h00-12h30 

 

Região Algarve 

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes (Olhão) - 29 de novembro, 14h30-17h00 

 

As direções das escolas receberão o link para as inscrições no encontro na respetiva região. Se 

pretender participar na sessão presencial da sua região, contacte a direção do seu agrupamento 

(ou escola não agrupada). 

O concurso para o alargamento da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola, no contexto do 

Programa Impulso Jovens STEAM do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), é dirigido aos 

estabelecimentos de ensino público de todas as regiões de Portugal Continental (agrupamentos 

de escolas e escolas não agrupadas), desde a educação pré-escolar ao ensino secundário e ao 

ensino profissional. 
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A Rede de Clubes Ciência Viva na Escola é uma iniciativa conjunta da Ciência Viva - Agência 

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e da Direção Geral de Educação. 

A informação relativa à candidatura pode ser consultada no site dos Clubes Ciência Viva na 

Escola. 

 

Informações úteis: 

Para mais informações consulte: https://clubes.cienciaviva.pt/iniciativas/  

O Aviso de Abertura está disponível em: 

https://webstorage.cienciaviva.pt/public/pt.cienciaviva.clubes/AvisoPRR_2021_CCVnE.pdf  

A adesão à REDE poderá ser efetuada através de formulário próprio no site dos CCVnE: 

https://clubes.cienciaviva.pt/candidaturaprr/  
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