
                                                                 

 

 

 

 

 

Assunto: Clubes Ciência Viva na Escola CCVnE - Fase II – Alargamento da Rede 

 

Exmo. (a) Senhor(a) Diretor(a) 

 

A Rede de Clubes Ciência Viva na Escola entra na sua II fase tendo sido o lançamento desta nova fase feito 
na Escola Secundária Luís de Freitas Branco. A sessão ficará disponível em:  

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

Esta medida, integrada no Plano Escola+ 21|23, através da medida Recuperar Experimentando, e 
financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (Programa Impulso Jovens STEAM) prevê o reforço da 
promoção do ensino experimental das ciências e da cultura científica, através do alargamento da Rede 
Clubes Ciência Viva na Escola. 

 

Neste âmbito divulgam-se as 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. 

 

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

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

 

Além da adesão à REDE, 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 31 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: 
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• Aquisição de equipamentos vários, nomeadamente laboratoriais, material educativo, mobiliário 
escolar, entre outros; 

• Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas com a implementação das 
iniciativas abrangidas pelo presente Aviso; 

• Encargos com aquisição de serviços especializados, incluindo serviços de assessoria, 
acompanhamento, implementação e monitorização das ações; 

• 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. 

 

Para saber mais consulte o Aviso de Abertura em:  

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

Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 
   O Diretor-Geral 
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