
O Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, a partir do ano
letivo 2022/23 integrou a rede de Clubes Ciência Viva.

Tendo como lema “Juntos fazemos Ciência”, pretendemos ao longo
de toda atividade do Clube Ciência Viva, colmatar as falhas e
ausências de competências e capacidades no âmbito da Literacia
Científica e Tecnológica dos alunos, promovendo o espírito
crítico, a criatividade e o respeito pela opinião de terceiros. 

 Constatando, nos dois últimos anos, o caráter fundamental na
vida e evolução de uma sociedade, pretendemos que a ciência seja
vista como um elemento integrante e agregador do quotidiano e
não algo destinado apenas a alguns estudiosos que em nada
associamos à vida real e ao quotidiano.

Nesta primeira fase, encontra-se a decorrer o concurso para o
logotipo do nosso clube, nas turmas de 8º ano e nas aulas de
Educação Visual.

A CIÊNCIA NA ESCOLA
50 anos 50 ideias

# N E W S L E T T E R

CLUBE CIÊNCIA VIVA

Este projeto tem como como objetivo sensibilizar e
envolver professores, alunos, funcionários, pais e
toda a comunidade educativa para o
encaminhamento adequado dos equipamentos
elétricos, pilhas, baterias e embalagens usadas para
reciclagem, bem como para os locais de Recolha
Eletrão.
O projeto continuará a decorrer durante o ano letivo
2022/2023, sendo a Escola Sede do Agrupamento
um local de Recolha Eletrão. 

Assim, apelamos à participação/colaboração de
toda a comunidade no desenvolvimento deste
projeto. Para participar, basta fazer a entrega dos
equipamentos e materiais acima referidos na Escola
Sede do Agrupamento ao longo do presente ano
letivo.

Cuidar do ambiente é disciplina obrigatória!

      PROJETO ELECTRÃO 

https://clubes.cienciaviva.pt/
https://www.electrao.pt/rede-electrao/


          CIÊNCIAS NATURAIS
A superfície da Terra divide-se em
diferentes secções, designadas por
placas tectónicas. Nos contactos entre as
placas tectónicas ocorrem processos de
formação e de destruição da superfície
da Terra, entre outros fenómenos.
No sétimo ano nas aulas de Ciências
Naturais é utilizado um simulador do
movimento das placas tectónicas para os
alunos perceberem como ocorre a
abertura, expansão e destruição do
fundo dos oceanos. 

E-AULAS - FERRAMENTA ÚTIL

ESPREITA ESTA FERRAMENTA DIGITAL PARA DESCOBRIR OS IÕES!! 
 

HTTPS://EDPUZZLE.COM/MEDIA/62C72D159DB80C412144AB0F

A química está presente em todas as atividades da vida
humana. A relação
desta ciência com o dia a dia é muito singular: a química está
sempre a
acontecer, dentro e fora de cada ser humano. 
O desenvolvimento da química está na base da melhoria da
nossa qua-
lidade de vida, principalmente através das suas aplicações nas
áreas da
medicina, farmácia, ambiente, indústria e, de uma forma
particular no
nosso tempo, graças a novos materiais que resultam da
manipulação
da matéria a uma escala muito pequena. 

 Vídeos científicos disponibilizados no Youtube
permitem estabelecer mais facilmente a ponte
entre a ciência e o dia a dia e são uma ótima
ferramenta para tornar as aulas mais
interessantes. 

QUÍMICA DAS COISAS

https://phet.colorado.edu/pt/simulation/legacy/plate-tectonics
https://edpuzzle.com/media/62c72d159db80c412144ab0f
https://edpuzzle.com/media/62c72d159db80c412144ab0f

