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Visitas presenciais de monitorização dos CCVnE às escolas da Região do 

Algarve 

10 a 13 de maio de 2022 

A equipa de coordenação nacional está a acompanhar, desde setembro 2020, 

as escolas públicas da região do Algarve que se pretenderam candidatar a 

financiamento através da linha CRESC Algarve, prestando esclarecimentos, 

acompanhando a elaboração da candidatura a esta linha de financiamento e seguindo 

a implementação do projeto. 

Entre os dias 10 e 13 de maio, realizaram-se visitas às escolas do Algarve que 

têm CCVnE, pelo menos, desde 2021 (17 UO abrangidos pelo Programa Operacional do 

CRESC Algarve e 3 sem financiamento). Estas visitas tiveram como objetivo 

acompanhar e monitorizar o trabalho dos CCVnE e recolher dados sobre o 

desenvolvimento dos projetos com base nos planos de ação iniciais, permitindo 

conhecer as dinâmicas dos Clubes, identificar as necessidades de apoio, assim como as 

perspetivas de futuro.  

Constatámos que estes clubes abordam as temáticas seguintes:  Alterações 

Climáticas, Ambiente, Biodiversidade, Sustentabilidade, Energias Renováveis, Mar, 

Oceanos, Microplásticos, Recursos Naturais, Astronomia, Programação, Robótica, 

Património geológico, Património histórico e científico, STEM, Saúde, Setor 

Agroalimentar, Culinária, Dieta Mediterrânica, entre outros. 

Verificou-se o desenvolvimento de dinâmicas importantes e significativas em 

todos os CCVnE das diferentes UO. Na maioria das UO existe uma preocupação em 

envolver todos os alunos/crianças, de forma direta ou indireta, nas atividades 

promovidas pelo CCVnE, bem como o desejo de fomentar a articulação vertical entre 

diferentes ciclos e níveis de ensino. Salienta-se ainda o cuidado em conferir um cariz 

interdisciplinar às atividades, bem como promover a sua integração curricular.  

Alguns CCVnE promovem atividades visando a recuperação de aprendizagens e 

apostando no desenvolvimento de competências, embora não tenham formalizado esse 

tipo de atividades. Também o trabalho de carácter experimental foi retomado e 

reforçado, no sentido da recuperação das aprendizagens. 



 

 

2 
 

Todas as escolas realizam um trabalho articulado com parceiros, sendo 

elementos comuns, as autarquias, a Universidade do Algarve (nas suas diferentes 

faculdades de acordo com as especificidades de cada projeto) e os Centros Ciência 

Viva sediados na região Algarvia. No entanto, poucos CCVnE trabalham em REDE com 

outros clubes da região, pelo que consideramos que esta situação será de promover e 

sublinhar, em próximos encontros. 

 

 


