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Chegou a hora de fazermos o balanço de tudo aquilo que ao longo 

do primeiro período foi dinamizado. 

A publicação desta  newsletter pretende facultar a todos uma 

leitura leve e agradável sobre investigações científicas que estão a 

ser trabalhados pelos alunos de todo o Agrupamento. Muitas são 

as contribuições de professores, assistentes operacionais, investi-

gadores, pais e outros que, altruisticamente, colaboraram no Pico 

da Ciência. A eles muito obrigada. E a todos os leitores… muito 

obrigada também. Feliz Ano 2020! 

A Equipa Ciência Viva 

 

Fase de idealização do projeto (cocriação)  

Logotipo do projeto 
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“O espaço é a SALA DE AULA “ 

No pico da Ciência é um projeto 
educativo, inserido na rede de 
clubes de Ciência Viva. 

 O projeto partiu da ideia de con-
gregar as várias atividades de ciên-
cia realizadas na sala de aula num 
projeto de clube, fomentando par-
cerias com universidades e centros 
de investigação, para  realizar inves-
tigações . 

Os alunos têm, assim, à sua dis-
posição mais um “espaço clube”  
onde podem continuar as suas in-
vestigações. 

 

 

 

 

 

 

 

 A ciência está no menu 

 
A Ciência está no menu  é um projeto  que tem como  finali-
dade trabalharar o lado científico da alimentação. No espa-
ço casa,   é o local onde “pôr as mãos na massa” encontra a 
sua aplicação mais literal. De forma divertida e interativa, 
explicam-se os processos subjacentes às transformações 
químicas que ocorrem nos alimentos quando os prepara-
mos. E, no final, todos podem provar o resultado das suas 
experiências!  

Mascote “No pico da Ciência” 

O Concurso "Cria a Mascote no Pico da 
Ciência", dirigido às turmas do pré-
escolar. 

Este concurso ambiciona  envolver e 
aproximar a Comunidade Escolar, es-
timulando o sentido de pertença neste 
projeto e tem como objetivo se-
lecionar uma proposta de figura e 
nome, acompanhado do projeto em 
3D e de uma memória descritiva. 

A proposta, de figura e nome, se-
lecionada será utilizada para identifi-
cação do local, em atividades, material 
promocional entre outros.  

O concurso terá lugar na feira con-
celhia a 24 de abril 

 

Momento verde 

Atividades laboratoriais/experimentais  
desenvolvidas pelo 1º ciclo e pré esco-
lar. 

Atividades dos monitores 
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Noite Europeia de Investigadores - 
Braga 2019  

A Escola de Ciências da UMi-
nho  convidou o Agrupamento a 
estar presente na Noite Europeia 
dos Investigadores, este ano dedica-
da ao tema “SCICITY - Science in the 
City”, que decorreu no dia 27 de 
setembro de 2019, num consórcio 
com a Universidade de Lisboa, Uni-
versidade Nova de Lisboa, ISCTE – 
Instituto Universitário de Lisboa, 
Universidade de Évora, Câmara 
Municipal de Lisboa e Escola Superi-
or de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

“Ciência na Cidade" foi o tema que 
serviu de ponto de partida para as 
atividades deste ano. O agrupamen-
to participou com duas demon-
strações; pasta de dentes com ciên-
cia e creme de mãos com ciência.Os  
objetivos foram levar os nossos 
alunos:   

a) a sensibilizar os cidadãos, em 
particular os jovens, para a 
inovação e a investigação em 
curso para combater o impacto 
das mudanças globais e 
preservar o património natural 
e cultural;  

b)  a aproximar os investigadores 
das comunidades urbanas, 
possibilitando oportunidades 
para que essas comunidades 
expressem suas preocupações 
e expetativas em relação à 
investigação e à ciência em 
geral.  

 

Noite Europeia de Investigadores—

Braga 2019 

Champimóvel veio à escola 

No nosso Agrupamento a Ciência foi  
vivida de um modo bem especial, com 
uma viagem inesquecível ao interior 
do corpo humano. É verdade, tivemos 
o Champi, personagem bem simpática 
e mascote da Fundação Champali-
maud, a conduzir-nos nesta viagem 
de Champimóvel. 

As turmas que por lá passaram saíram 
bem entusiasmadas com a experiên-
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Mais Plástico do que peixe 

1º workshop 

“Mais Plástico do que peixe” deu 
permissão à identificação de habi-
tats aquáticos (naturais e artificiais), 
à identificação de espécies de flora 
e fauna no espaço dentro e no espa-
ço envolvente da escola. Observou-
se o comportamento dos animais, 
fez-se pesquisa de informação 
(livros, internet...), realizou-se re-
união de trabalho com um especial-
ista, encetou-se uma visita ao local 
de trabalho de investigadores. 
Todas as tarefas propostas nesta 
atividade culminaram positivamente 
com uma palestra. 

O Corpo Humano e Saúde Preventi-
va  

2º Workshop 

Deu-se corpo a um conjunto de 
atividades com o uso de es-
tetoscópios e de medidores de 
pressão arterial. Realizou-se a ob-
servação ao microscópio de lágri-
mas de sangue e saliva. Os alunos 
foram convidados a participar de 
uma forma ativa e lúdica. Houve 
tempo também para atividades 
experimentais que foram dinamiza-
das em conjunto com um quiz inter-
ativo sobre corpo humano e saúde  

  

 

O admirável mundo das abelhas 

3º Workshop 

O auxílio de cientistas e investigadores foi inestimável na 
abordagem das temáticas escolhidas. Assim, o primeiro 
workshop “O Incrível Mundo das Abelhas” veio lembrar-nos 
como as abelhas são extremamente importantes e como 
sofrem, atualmente, uma série de ameaças à sua vida no 
nosso planeta. Neste workshop pretendeu-se alertar a co-
munidade/alunos para a importância desta espécie e de 
que forma a podemos proteger. A promoção na construção 
um enxame (móbil) foi ótimo e no final, apurar o gosto com 
um dos produtos mais conhecidos da sua criação - mel -, foi 
um dos momentos altos deste encontro com a bióloga  
Alexandra Fernandes. 

Atividades desenvolvidas na Semana 

da Ciência e Tecnologia 

DNAteca 

4º Workshop 

 DNAteca foi uma atividade que en-
volveu os discentes, organizando-se 
uma coleção de ADN a 3 D que deu 
origem a uma exposição original no 
átrio da escola. 

Semana da Ciência e Tecnologia de 25 a 30 de Novembro 
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Instrumentos de Exploração Espacial
  

Ainda no âmbito da semana da Ciên-
cia e Tecnologia, o Clube de Ciência 
Viva  do  nosso Agrupamento 
promoveu uma exposição dos tra-
balhos dos alunos do sétimo ano que 
estiveram a estudar o Espaço! Na 
disciplina de Físico-Química os alunos 
estudaram os instrumentos de ex-
ploração especial utilizados pelos 
astrónomos e pelos astronautas para 
estudar o Universo! 

 

Os trabalhos que realizaram estiveram 
expostos na Biblioteca Escolar  e per-
mitiram-nos conhecer mais sobre 
estes instrumentos. 

 

Tabela Periódica 

O Ano 2019 foi declarado pela Organização das Nações Unidas 
como o Ano Internacional da Tabela Periódica. Ora, o nosso 
Agrupamento não poderia deixar passar em branco esta reso-
lução da ONU para celebrar a criação de uma das ferramentas 
mais importantes na história da ciência. 

Assim, para assinalar esta data os alunos do 9º ano construí-
ram várias Tabelas Periódicas  que foram expostas à comuni-
dade escolar de formas diferentes. 

 

Workshop Natal sustentável 

Natal Sustentável 

Sempre preocupados com o nosso 
Planeta, a nossa casa, os monitores de 
Ciência do Clube  de Ciência Viva “No 
Pico da Ciência” construíram  um Pin-
heiro de Natal e enfeites de Natal com 
material reutilizado. Deste modo, em-
belezamos a nossa escola de acordo 
com o espírito natalício sem prejudicar  
o Planeta. 

Para esta atividade foram utilizados os 
seguintes materiais: 

• rolos de papel higiénico,  

• Pacotes de leite; 

• Tintas; 

• Tesoura e cola. 
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Monitores de Ciência (concurso)
  

O concurso a monitor do clube “No 
pico da Ciência” tem como objetivo 
principal o estabelecimento de um 
corpo anual alunos, encarregados de 
executar os projetos pedagógicos sob 
responsabilidade dos docentes e in-
vestigadores da Universidade parcei-
ras  que serão executados maioritari-
amente durante o terceiro período. 

Encontro de Lançamento da REDE de Clubes Ciência Viva na 
Escola  

No dia 15 de Outubro de 2019 o Pico da Ciência esteve 
presente no Encontro de Lançamento da REDE de Clubes Ciên-
cia Viva na Escola - Ano letivo 2019/2020. Estas Jornadas de 
Parceria decorreram em Leiria, e tiveram o propósito maior de 
potenciar as sinergias e os compromissos de ação com a co-
munidade científica, centros de ciência, museus, autarquias e 
empresas, alicerçando a REDE, promovendo o trabalho das 
escolas  e traçando o caminho futuro que enfatize a importân-
cia da Educação em Ciência junto dos nossos alunos e restante 
comunidade educativa. Foi um encontro de trabalho bastante 
interessante e profícuo.  

Encontro de Lançamento da RE-

DE de Clubes Ciência Viva na 

Escola  

Monitores de Ciência (formação) 

 

Todas as segundas e  quartas os  moni-
tores de ciência aprendem ciência e a 
comunicar ciência, desenvolvendo 
projetos.  

 

Sessão de trabalho de âmbito local - 
Braga 

Após o Encontro Nacional de Lan-
çamento da Rede e numa lógica de 
proximidade com as escolas e com os 
professors, aceitamos o convite para 
participar numa sessão de trabalho de 
âmbito local, com o objetivo de forta-
lecer a REDE e de apoiar os Clubes nas 
necessidades/dúvidas resultantes da 
operacionalização dos respetivos pro-
jetos.  
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30 minutos com uma cientista 

As investigadoras Marta Vasconcelos, 
Sofia Leite e Sónia Negrão partilharam 
com os alunos do 9º ano, através de 
video conferência, a conferência  
Ciência GPS “O que comer “que se 
realizou em 15 de outubro de 2019, 
no Porto na Galeria da Biodiver-
sidade. Assim, Sofia Leite abordou a 
temática “Carne artificial?;  

Marta Vasconcelos apresentou o te-
ma “Plantas mais nutritivas?”. E por 
sua vez,  Sónia Negrão foi responsável 
pela temática ”Como pode a ciência 
ajudar a alimentar uma população em 
crescimento, num contexto de al-
terações climáticas? “ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect the world and save the water 

Desafio  

“Respect the world and save the watet” está inserido no  
projeto nacional– Há vida na água. Neste desafio, iremos 
estudar o lago da escola sob  a orientação de um especial-
ista  Dra Sandra Soares– Pavilhão do Conhecimento 

 

 

Projeto Nacional Ciência Viva 

Há vida na água 
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Nos dias 4 e 11 de outubro, os alu-
nos do 9.º ano das Escolas Básicas 
Monsenhor Elísio Araújo e de Vila 
Verde tiveram oportunidade de 
realizar uma visita de estudo à ex-
posição “Corpo Humano – A Ciência 
da Vida”, no âmbito da disciplina de 
Ciências Naturais e rede de clubes 
de Ciência Viva.  

Esta exposição constituiu uma aula 
completa de anatomia, numa via-
gem emocionante pelo interior do 
corpo humano à descoberta do seu 
funcionamento. Era composta por 

mais de 100 órgãos, estruturas ós-
seas e oito corpos humanos comple-
tos, perfeitamente preservados, 
bem como por cento e vinte painéis 
retro iluminados que, através de 
imagens e textos informativos, ori-
entaram nesta descoberta anatómi-
ca.  

A saúde física, mental e social pos-
tula um conhecimento profundo da 
anatomia e funcionamento do cor-

po humano, em ordem a alcançar a 
máxima latina “mens sana in corpo-
re sano” e foi esse conhecimento 
que esta exposição ofereceu.  

 

 

 

 

 

 

Casa da música 

 Os alunos da Escola Básica de Vila Verde fizeram, ainda, no 
âmbito da disciplina de Físico-Química, uma visita guiada à 
Casa da Música onde, nos diferentes espaços e salas, foram 
abordados conteúdos relacionados com o tema 
“Propagação e Perceção do Som”.  

 

Entrada da Exposição. 

 

Exposição Corpo Humano e Propagação e Perceção do Som”.  
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No âmbito de uma atividade inter-
disciplinar da turma CLIL - Content 
and Language Integrated Learn-
ing (Ensino bilíngue) - e clube de 
Ciência Viva, realizou-se no  dia 12 
de dezembro a atividade "Bread 
with Science Inside". Esta atividade 
foi realizada com a turma do 8.º E  
desenvolvendo conteúdos curricula-
res, de Ciências Naturais, Física e 
Química, História, Educação Visual e 
Inglês. Os alunos haviam já iniciado 

a tarefa, pesquisando informação 
sobre a elaboração de pão, os ingre-
dientes e preparação, colocaram 
várias hipóteses científicas, 
testaram as suas hipóteses  após  a 
observação ao microscópio, ob-
servação da ação da leveduras so-
bre a massa entre outras atividades 
laboratoriais. Seguindo uma receita, 
em inglês, foram feitos dois pães, 
um com fermento químico/
industrial e outro com fermento 
biológico.  

Foram ambos analisados ao mi-
croscópio, introduzindo variáveis, 

como açúcares ou temperatura e 

analisados os resultados. Todas as 
atividades foram realizadas pelos 
alunos, sempre com a preocupação 

de se promover a igualdade de gé-
nero, por exemplo ao nível da 
colaboração nas tarefas domésticas, 
assim como a higiene e segurança 
numa cozinha e os procedimentos a 
ter com alimentos. Durante as ex-
periências científicas e na aula de 
inglês, durante a preparação do 
pão, os alunos foram fazendo os 
registos fotográficos e, no final, 
cada grupo, apresentou um vídeo, 
legendado em Inglês. Ao longo da 
preparação do pão foram lidas as 
"rezas" tradicionais, nomeadamente 
na altura de adicionar o sal, amassar 
o pão e de o meter ao forno, numa 
perspetiva de história local e 

Dieta Mediterrânica 

 A Ciência está no Menu  tem também como objetivo pro-
mover a dieta mediterrânica. Neste projeto existe uma 
grande possibilidade didático-pedagógica de se articular 
conhecimentos científicos e culinários na sala de aula, de 
modo a conferir novos significados a fórmulas, medidas, 
cálculos e atividades experimentais. 

 

Observação microscópica da 

Saccharomyces cerevisiae  . 

Leveduras do pão 

Saccharomyces cerevisiae é um orga-
nismo eucariota unicelular que perten-
ce ao reino dos Fungos. É 
a levedura utilizada na produção 
do pão e também da cerveja  

 

 

 

 

Bread with Science Inside. Uma experiência interdisciplinar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eucariota
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unicelular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fungos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Levedura
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerveja
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No site  “No pico da Ciência”, 

Está alojado na barra lateral da pági-
na do Agrupamento. Numa visita, 
poderá  ver com mais detalhes a 
idealização do projeto, os temas 
trabalhados, concretizações, calen-
darização, recursos , parcerias, po-
tencialidades, constrangimentos e 
soluções, bem como o envolvi-
mento da comunidade. 

Visite-nos! 

 

 

 

 

Momentos do projeto 

 

 

 

https://sites.google.com/a/agpico.edu.pt/no-pico-da-ciencia/  

https://sites.google.com/a/agpico.edu.pt/no-pico-da-ciencia/
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