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FORMAÇÃO DE PROFESSORES:

Otimizar recursos e tempo tornando tudo mais
interessante e motivador
Alexandra Vaz

PROGRAMA ESCOLA CIÊNCIA VIVA DE BRAGANÇA

Abrange todos os alunos de 4ºano do concelho de Bragança, do ensino
público e privado, do meio rural e urbano;

Abrange todos os professores de 4ºano, do grupo 110, no Curso de
Formação “Escola Ciência Viva para Professores”; (opcional)

Possui um Programa Educativo semanal próprio, adaptado à realidade
local, centrado no aluno, na sua visão do mundo, nas suas ideias,
questões e interpretações, com atividades e projetos na linha da
metodologia IBL (Inquiry Based Learning).

Conta com o profissionalismo e envolvimento de uma grande

EQUIPA…
Alexandra Vaz

Funciona como um laboratório de aprendizagem onde se criam, adaptam,
aperfeiçoam e se aplicam atividades e projetos, tendo como orientação uma
metodologia colaborativa e investigativa.

Escola Ciência Viva

2018/2019
2019/2020

Para ALUNOS

312 alunos (4º e 3ºanos)

••
•
•

Para PROFESSORES

31 professores (gr. 110)
10 professores (gr. 110)

140 alunos (4ºano)

2020/2021

23 professores (gr. 110)

286 alunos (4ºano)

2021/2022

16 professores (gr. 110)

227 alunos (4ºano)

Total de semanas: 41 + 8 sessões
Total de professores: 80
Total de alunos: 965
• 5 grupos cancelados devido à pandemia (3 grupos do Centro Escolar de Santa Maria
+ 2 grupos da Augusto Moreno)
• sem a participação das escolas do meio rural (os alunos participaram no ano
letivo anterior)
• sem alunos de 4ºano em: Izeda, Formarigos, Rebordãos e Quintanilha.
• sem alunos de 4ºano de: Formarigos, Quintanilha e Escola Dr. Diogo Sá Vargas.
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“A semana que coube à nossa escola decorreu, na minha opinião, de forma
extraordinária. Houve um grande empenho por parte dos alunos, formadores do
centro e professores da turma. As atividades experimentais foram muito
motivadoras e contribuíram para um enriquecimento quer dos alunos quer dos
docentes. Sinceramente não encontro nenhum aspeto que tenha falhado.”
Humberto Fernandes

“No geral todas as atividades foram muito proveitosas para os alunos, de
forma que todos eles pediram que continuasse por mais dias. Pude verificar
que alguns dos alunos que em contexto sala de aula se demonstram mais
desinteressados na Escola Ciência Viva foram aqueles que mais motivados
estavam. A meu ver a experiência é para continuar uma vez que é uma mais
valia para os alunos e professores” Gil Lopes
“O projeto deverá sem hesitação continuar a ser implementado pois será uma
mais valia tanto para os alunos como para os professores. Esta formação foi
sem dúvida das mais pertinentes às quais já assisti tanto a nível de
organização como de transmissão de “saber fazer” no terreno.” Maria do Carmo
Nascimento

Obrigada!
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