
Missão  

 O clube de Ciência pretende ser um espaço aberto de liberdade e criatividade, 

promovendo o desenvolvimento de competências chave, tais como pensamento 

crítico, resolução de problemas, resiliência e comunicação; 

 As competências chave e os perfis educativos terão que ser reajuastados às 

profissões STEM do futuro! 

 A forma de funcionamento do clube prevê diferentes modalidades: 

laboratórios/oficinas em horário fixo e palestras/debates, roteiros/visitas de 

estudo e workshops em horários a agendar mediante inscrição. 

 



Objetivos 

O clube de Ciência tem como objetivos: 

 Abordar a Ciência em diferentes contextos indoor e outdoor; 

 Passar a mensagem de entusiasmo e motivação para a Ciência; 

 Estimular o talento; 

 Sensibilizar para a importância da Ciência e tecnologia; 

 

 a sua ação traduz-se em melhorar a qualidade da educação científica! 



Atividades mais populares em retrospetiva 
 Roteiros outdoor (Raids fotográficos, Ciência nas ruas, #Tag Belém) 

 

 Visita de estudo Aula Jardim  

 Visita estudo Literacia dos Oceanos 

 

 Workshops eTwinning 

 Workshops in lab abertos (ex: Workshops cozinha criativa) 

 

 Seminário Um cientista vem à escola 

 Exposições (ex: Presépio químico) 

 

 Desenhos de luz in celebrações (Dia da Escola, Dia da Europa) 

 

 



 

CICLO DE ROTEIROS OUTDOOR 

Ciclo de Roteiros  
Exploração da realidade local, identificando as 

memórias do(s)bairros , passado e presente, 
realizando um mapeamento sociocultural. 

 
A abordagem dos Roteiros dando relevo à 
importância da Educação não formal tem sido 
utilizada individualmente e em grupo por José 
Caeiro, Fernado Faria e Mónica Oliveira. 
Pedagogia crítica de lugar em Roteiros 
diversificados do Clube de Ciêcia  
Abordagem integrada de módulos AI/ FQ 
Cursos Profissioanis  
 



ROTEIROS OUTDOOR 





5. Our 5 day Activity Plan is about sensory awareness, using 

Local Cultural Immersion and Memories allowing Experiences 

and Interconnections crossing Time and Space. The main 

objectives are linked to the Importance of an Healthy LifeStyle, 

establishing face to face relations, having Fun while Learning 

more from each other 

  

5 DAY 5 SENSES 
DAY 1 Sharing memories 
Ice breaking &Team Building activities   
Visiting  Active Elderly  Programs    
WORKSHOP OBJECTS with MEMORIES 

Youngster’s and Elderly’s narrate a specific episode of their lives linked to an 
object 
DAY 2 Reading and Walking by the Streets together 
PHOTOSTORY - “STORYTELLING with a Photo essay“ is an activity in which, 

working in small groups, participants are sent out as explorers …to find the real 

and hidden city of Lisbon, observing at the same time general overviews and 

also some aspects of people’s urban lives. Each group should produce a Photo 

ESSAY that reflects cultural aspects of the city (max 15 images) 

DAY 3 Cooking & Flavouring together 
DAY 4 Listening to the Sound of Music  

DAY 5 LET’S CREATE NEW MEMORIES   

  

Workshops eTwinning  

DGE 10.05.19 



Visitas de estudo 



 

 

Um Cientista vem à escola 
Seminario de Neurociencia Envelhecimento e doenças associadas 



Workshops in laboratórios abertos 



 

Clube de Ciência @ Universidade Sénior/APRIM 

Cozinha criativa 



Publicações @ Casa das Ciências 


