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Ciências Naturais



Objetivos gerais do Clube

O que é o Clube? 

É um espaço onde podes desenvolver

atividades cientificas criativas e

estimulantes que te permitam

compreender o mundo que te rodeia. ●  realizar atividades de natureza

científico-experimental na escola e no meio

circundante, em conjunto com outros

alunos da escola e envolvendo

conhecimentos de várias  disciplinas 

● criar e explorar percursos físicos e

virtuais com informação científico-

pedagógica, nas imediações da escola;

●explorar e estudar o património regional

com os contributos das Ciências Exatas e

Humanas, das TIC, e das Artes;

● participar em  aulas de campo, visitas de

estudo, palestras científicas/ações de

sensibilização e exposições/workshops. 

Se te inscreveres no

Clube poderás ...

Onde funciona o

Clube? 

Numa sala do piso -1 , junto as

laboratorios na escola sede. Mas as

atividades podem desenvolver-se nas

salas de aula , nos laboratorios e fora

da escola , como por exemplo na

ecopista , na ribeira do divor, em

museus, centros de ciencia viva

,laboratorios da universidade de

Évora... 

Como me posso

inscrever no Clube? 

Pré-escolar e 1º ciclo - a educadora /

professor(a) titular inscreve o grupo/a turma no

link :  https://forms.gle/rnFUwwRDVqBmkRif6

2º/3º e Sec - no link :

https://forms.gle/Q8UQ8aNUaL9tUn4e6

● proporcionar ambientes formais e não

formais de aprendizagem que estimulem o

entusiasmo pela ciência, sensibilizando para a

sua importância na interpretação dos

fenómenos do dia a dia e formação ao longo

da vida;
● concretizar atividades que promovam o

envolvimento dos alunos, respetivas famílias

e comunidade local nomeadamente no

conhecimento do concelho de Arraiolos em

termos científicos e ambientais incorporando

a educação para a sustentabilidade e

desenvolvendo atitudes responsáveis face ao

ambiente; 
● promoção da igualdade de género, de

oportunidades e não discriminação;

● contribuir para a transição climática e ou

digital.

Parceiros do Clube? 
Professores do Clube? 

António Rosmaninho - Física e Química

Caterina Quaresma - Biologia e Geologia

Mónica Patrício  - Ciências Naturais

Maria José Serôdio - 1º Ciclo/ Pré-escolar

Rui Rebocho - Informática/Robótica

Paulo Nunes - Astronomia  

https://forms.gle/rnFUwwRDVqBmkRif6
https://forms.gle/Q8UQ8aNUaL9tUn4e6

