
 

 

Notícia: “O rescaldo do Festival de Ciência” 

O Clube de Ciência Viva na Escola AE Amadora Oeste apresentou na sua candidatura inicial à Rede de 

Clubes Ciência Viva na Escola o sonho de poder vir a realizar o primeiro Festival de Ciências no nosso 

agrupamento. O sonho tornou-se realidade e o desafio de convidar entidades externas à comunidade 

começou, para além do convite à própria comunidade, com o objetivo de conseguir arranjar um 

programa científico que conseguisse envolver todos os alunos do agrupamento, desde o jardim de 

infância ao ensino noturno. 

O resultado do Festival de Ciência em termos globais: 

• Realizaram-se 35 atividades das 9h às 21h, que abrangeram alunos desde o jardim de infância 

ao ensino noturno; 

• Foram envolvidas 12 instituições externas à comunidade escolar (AEA, ABAE, CMA, Ciência 

Viva – Pavilhão do Conhecimento – esero – ESA, C2TN, CQE, IST, LNEG, QiPP, ROB9-16 e The 

Inventors); 

• Cerca de 45 convidados e professores dinamizaram as nossas palestras, workshops, 

exposições, jogos e observações astronómicas, aos quais acresce a grande maioria dos alunos 

das turmas 10º 1, 10º 2, 11º 1, 11º 2, 12º 1 e 12º 2; 

• Cerca de 20 professores e 100 alunos foram monitores no Festival; 

• A presidente da Câmara Municipal da Amadora, a Coordenadora da Rede de Clubes Ciência 

Viva na Escola, a Direção-Geral de Educação também esteve representada, a TV Amadora, 

docentes de outros agrupamentos de escola, bem como alguns alunos, encarregados de 

educação, entre possivelmente outros participantes, estiveram presentes no Festival. 

 

Não conseguimos ter uma noção exata do total de participantes no festival, incluindo a comunidade 

escolar e outros participantes, mas estimamos que mais de 2000 participantes passaram pelo nosso 

Festiva de Ciência. 

 

Pedimos desculpa se nos esquecemos de mencionar alguém e queremos uma vez mais agradecer a 

todos os elementos da comunidade escolar do nosso agrupamento escolar (alunos do Jardim de 

Infância até ao ensino noturno, encarregados de educação, professores) que participaram no Festival 

de Ciência e, em particular, a todos os/as alunos/as, funcionários/as e professores/as que colaboraram 

para que este Festival de Ciência se concretizasse. 

 

Com este evento acreditamos que contribuímos para a promoção do sucesso escolar, bem como para 

a literacia científica e tecnológica dos alunos e da comunidade educativa, incluindo famílias e restante 

comunidade local, proporcionando ambientes formais e não formais de aprendizagem que estimulem 

o entusiasmo pela ciência e pela aprendizagem ao longo da vida. 

 

Obrigado equipa do Clube Ciência Viva na Escola AE Amadora Oeste! 

Coordenador do Clube Ciência Viva na Escola, Sérgio Leal. 
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