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Encontro Nacional de Clubes Ciência Viva na Escola 2022 

 
 

 
 

 
Organizado pela Direção-Geral da Educação e pela Ciência Viva – Agência Nacional para 

a Cultura Científica e Tecnológica, o Encontro Nacional de Clubes Ciência Viva na 

Escola decorreu no dia 14 de outubro de 2022, no Pavilhão do Conhecimento, em 

Lisboa.  Dividido em cinco momentos – Mostra de Ciência e Tecnologia para o 

Estabelecimento de Parcerias; Boas-Vindas; Intervenções Convidadas; A Decisão 

Política nos Clubes de Ciência Viva na Escola; Fim dos Trabalhos – acabou por 

concentrar as mais significativas contribuições na Mostra de Ciência e Tecnologia, 

dedicada à divulgação do trabalho desenvolvido por instituições científicas, empresas 

com I&D, centros de ciência, museus e Clubes de Ciência Viva na Escola (CCVnE). Entre 

as 14:00h e as 16:00h, os participantes foram convidados a aproveitar todas as 

possibilidades de intercâmbio que propiciam o estabelecimento de parcerias e a 

apreciar os 170 pósteres expressivos do trabalho de CCVnE de todo o país e de escolas 

portuguesas no estrangeiro. A Rede de CCVnE cresceu expressivamente nos últimos 

tempos, contando agora com cerca de 900 clubes.  

Esta Mostra contribuiu para suscitar interesse pelo terceiro momento, onde, para 

gáudio de todos, num espaço repleto de professores, Agueda Gras-Velasquez, Diretora 

do Programa Ciência na European Schoolnet, e Alexandre Quintanilha, Presidente da 
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Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, proferiram discursos apologéticos da 

importância da ciência e da educação STEM, baseada em disciplinas específicas na área 

de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, numa abordagem curricular 

interdisciplinar e inovadora. Numa linguagem despida de artificialismos retóricos, os 

dois oradores, apesar do ambiente de um auditório que se tornara exíguo para acolher 

os mais de 700 participantes, conseguiram prender a atenção dos presentes que não 

arredaram pé. Muito contribuiu para isso, também, o tom caloroso dos discursos 

iniciais, na sessão de abertura, proferidos por Rosalia Vargas, Presidente da Ciência 

Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, José Victor Pedroso, 

Diretor-Geral da Educação, e Mário Tavares da Silva, Vice-Presidente da Estrutura de 

Missão Recuperar Portugal.  

O Encontro foi encerrado por Elvira Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, e por João Costa, Ministro da Educação, que reforçou a ideia de que a ciência 

inclui e que a escola, através do conhecimento, fomenta o espírito crítico e científico 

e a capacidade de questionar e de dar resposta a novas questões. Os CCVnE são espaços 

onde se interligam as aprendizagens essenciais de várias disciplinas e desmontam uma 

ideia antiga sobre o conceito de clube escolar. 

 

Galeria de fotografias 

Testemunho de docentes da Escola Básica Padre Alberto Neto do Agrupamento de 

Escolas Leal da Câmara, Rio de Mouro.  

 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/ccvne_2022_galeria_de_fotografias.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/ccvne_2022_testemunho_de_docentes.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/ccvne_2022_testemunho_de_docentes.pdf

