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Apresentação 

Os Clubes Ciência Viva na Escola são espaços de conhecimento disponibilizados pelas escolas, 

desde o ensino pré-escolar ao secundário e ensino profissional, abertos e dirigidos a toda a 

comunidade educativa, incluindo famílias e restante comunidade local, para fomentar o acesso 

a práticas científicas inovadoras e promover a educação e a cultura científicas. 

A publicação em 20 de outubro de 2021 do “Aviso de Abertura do Concurso para Alargamento 

da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola”, ao abrigo do PRR - Programa Impulso Jovens STEAM, 

levou à decisão do Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos, apresentar uma 

candidatura recorrendo ao trabalho desenvolvido e ao coordenador do atual Núcleo de 

Ecologia, Ambiente e Sustentabilidade. 

O presente Plano de Intervenção apresenta o faseamento da organização da candidatura, 

instalação e desenvolvimento de atividades do Clube Ciência Viva na Escola Prof. Reynaldo dos 

Santos, para os anos letivos 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

O plano organiza-se cronologicamente em 5 fases, genericamente denominadas de Conceção, 

Candidatura, Instalação, Operacionalização e Avaliação.  

 

 

Fase 1: CONCEÇÃO 
Conceptualização, definição de áreas de atividade e espaços específicos do clube. 

Novembro 2021 

Conceptualização e definição de áreas de atividade 

A principal área de atividade do clube está centrada no estudo, divulgação e preservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas, numa perspetiva local de promoção da literacia científica e 

da cidadania visando a sustentabilidade ambiental.  

No período do presente plano, o clube desenvolverá trabalhos tendo como áreas temáticas 

principais a Biologia, a Ecologia, o Ambiente, e a Sustentabilidade. 

O programa proposto possibilita o desenvolvimento da literacia científica em atividades de 

estudo, caracterização e preservação do ambiente, ecossistemas e biodiversidade. Propõe uma 

abordagem prática para um reforço da cidadania ambiental e da ciência cidadã, numa estreita 

ligação da escola à comunidade local, nomeadamente através de atividades que envolvem os 

encarregados de educação e as autarquias. 

A promoção do conhecimento da natureza e ecossistemas da região, bem como sobre o seu 

estado de conservação e ameaças, e um ponto de partida para a sua valorização e preservação, 

bem como para o reconhecimento da sua importância para a manutenção das condições de vida 

no planeta e na preservação da biodiversidade (ODS 13, 14 e 15). 

Trabalhar com a natureza, e não contra ela, tem múltiplas vantagens também no que respeita à 

preservação do clima. Ao mesmo tempo que ajuda a preservar a natureza também reduz a 

vulnerabilidade das pessoas e dos seus meios de subsistência perante as alterações climáticas.  
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O projeto do Clube Ciência Viva na escola Prof. Reynaldo dos Santos assume o Projeto Educativo 

do Agrupamento e visa contribuir para a consecução de muitos dos seus objetivos. Entre eles: 

• A2- Reforçar as relações interpessoais entre os /as alunos /as 

• A3 - Intensificar o envolvimento de Encarregados/as de Educação e famílias na vida do 

AEPRS 

• A4 - Consolidar relações com a comunidade educativa 

• B1 - Melhorar o sucesso 

• B2 - Desenvolver as literacias da informação científica, humanística, artística, desportiva e 

digital 

• B3 - Desenvolver a responsabilidade e o respeito interpessoal favoráveis a um ambiente de 

aprendizagem adequado 

• B4 - Promover a Educação para a Cidadania 

• C1 - Consolidar a articulação entre os ciclos de ensino 

• C2 - Promover a articulação e integração dos diferentes saberes, tendo em vista a formação 

integral e global dos /as alunos /as 

 

Espaços específicos do clube 

Um Clube Ciência Viva na Escola deve possuir espaços específicos para as suas atividades e estar 

devidamente identificado. Após avaliação das soluções disponíveis na escola optou-se, com a 

concordância do Diretor do Agrupamento, pela adaptação duma sala de preparação situada 

entre os laboratórios de Física e de Ciências Naturais, raramente utilizada nas atividades letivas. 

A sala (Figura 1), com aproximadamente 30 m2, já dispõe de algum mobiliário (bancada com 

lavatório, armário de reagentes…) e condições que facilitam a sua adaptação e equipamento 

como Laboratório do Clube Ciência Viva. A localização no bloco dos laboratórios de ciências, 

possibilita também uma melhor articulação com as atividades curriculares. 

 

Figura 1: Espaço a ser adaptado como laboratório do Clube Ciência Viva 

Foi também decidido o aproveitamento dum espaço exterior de pinhal (Figura 2), com 150 m2 

de área, para instalação duma área de viveiro de plantas autóctones e atividades de educação 
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ambiental em espaço aberto, como a construção de ninhos artificiais, hortas ou “hotéis” de 

insetos. O espaço deverá ser vedado e equipado para o efeito. 

 

Figura 2: Espaço exterior a ser adaptado para viveiro e oficinas de natureza 

 

 

 

Fase 2: CANDIDATURA 
Elaboração da candidatura 

Novembro - Dezembro 2021 

De acordo com o Aviso de Abertura do Concurso, são condições de acesso e de elegibilidade o 

cumprimento do definido na Carta de Princípios dos Clubes Ciência Viva na Escola, a saber: 

a) ter alocados um ou mais professores com tempo de dedicação adequado ao 

funcionamento do Clube (mínimo de 3 horas semanais); 

b) ser coordenado por um professor que motive os alunos, professores da equipa e da 

escola para práticas científicas, fomentando o espírito crítico, colaborativo, inventivo e 

empreendedor; 

c) prever a existência de pelo menos uma parceria, nomeadamente com uma Instituição 

de cariz científico 

d) ter um espaço adequado às suas funções, devidamente identificado; 

e) ser aprovado pelos órgãos competentes da Escola. 

A candidatura deverá ainda prever a instalação do Clube Ciência Viva na Escola e um plano de 

desenvolvimento de atividades e recursos necessários a ser executado até agosto de 2025, 

segmentado por anos escolares. 

Deste modo, a Direção do Agrupamento incumbiu o professor José Carlos Morais, professor do 

Quadro de Escola do grupo 520, licenciado em Biologia, com mestrado e Cidadania Ambiental e 

Participação e formador de professores para a área da Educação Ambiental, atual coordenador 

do Núcleo de Ecologia, Ambiente e Sustentabilidade do Agrupamento, de coordenar a 

candidatura e o futuro Clube Ciência Viva na Escola Prof. Reynaldo dos Santos. 
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Após participação nas sessões de Esclarecimento Online e nos Encontros Mobilizadores 

dinamizados pelo Ciência Viva e Direção-Geral de Educação, foram definidas e protocoladas a 

parcerias científicas e institucionais, e preenchido o formulário de candidatura.  

No que respeita a parcerias foram contactadas: 

• Ordem do Biólogos 

• ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental 

• SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

• SPB – Sociedade Portuguesa de Botânica 

• EVOA  

• Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

• Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBS Prof. Reynaldo dos Santos 

No plano orçamental o mapa de investimento distribui a verbas atribuídas pelo financiamento 

global (10 000 euros s/iva), pelo tempo de execução do projeto, até agosto de 2025. As verbas 

são atribuídas após a aprovação da candidatura (para o ano letivo corrente) e no início de cada 

ano letivo. Nota-se na distribuição, o esforço inicial para equipamento e adaptação dos 

espaços até setembro de 2022, por forma a poder iniciar as atividades previstas para o clube 

no início do ano letivo de 2022/2023. 

 

Figura 3: Mapa de Investimento até agosto 2025 

 

 

 

  



                                                                      Plano de Intervenção até agosto de 2025 

 

6 

Fase 3: INSTALAÇÃO 
Aquisição de equipamentos e adaptação de espaços do clube. 

Abril – Setembro 2022 

Após a aprovação da candidatura, prevista para fevereiro-março de 2022 e atribuição das verbas 

orçamentadas para esse ano, dar-se-á início à preparação dos espaços e aquisição de 

equipamentos que permitam a instalação do clube e a entrada em atividade no início do ano 

letivo 2022/2023. 

 

Laboratório 

Para o espaço do laboratório do Clube Ciência Viva prevê-se a aquisição de uma lupa trinocular 

para adaptação de câmara digital e um monitor HD de 22 a 24 polegadas. Serão utilizadas 

microcâmaras existentes e um computador portátil atribuído pelo agrupamento para a 

monitorização da qualidade do ar (partículas em suspensão). Serão adquiridos binóculos e kits 

de análises de qualidade da água para atividades de campo, bem como algum material de 

laboratório.  

O espaço será devidamente identificado com o logotipo em vinil autocolante recortado na porta, 

e serão ocultadas as janelas de ligação aos laboratórios adjacentes, para não perturbar as aulas 

que aí decorrem. 

O clube fará uso dos recursos existentes para os projetos Rios e Mapear, que passarão a integrar 

o seu plano de atividades anuais. 

A figura 4 simula a adaptação do espaço laboratorial para instalação do Clube Ciência Viva na 

Escola Prof. Reynaldo dos Santos. 

  

Figura 4: Simulação das instalações do Laboratório do Clube Ciência Viva (estado atual na fig. 1) 
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Viveiro 

No espaço exterior previsto para instalação do viveiro será feita uma vedação com portão e será 

também devidamente identificado. 

No terreno vedado serão colocadas uma pequena estufa com cerca de 6 m2 em alumínio e 

policarbonato, um abrigo de madeira para apoio e arrumação de materiais, uma mesa de 

piquenique em madeira para trabalhos e uma canalização de água com torneira e mangueira. 

Este será um espaço destinado a atividades de germinação de plantas autóctones (carvalhos, 

sobreiros, azinheiras), à construção de ninhos e hotéis de insetos e a pequenas hortas biológicas. 

Na figura abaixo pode ver-se uma simulação o aspeto do espaço atual apresentado na figura 2, 

após a adaptação para utilização pelo clube.  

 

Figura 5: Espaço do viveiro do Clube Ciência Viva 

 

 

Fase 4: OPERACIONALIZAÇÃO 
Divulgação, adesão e desenvolvimento de atividades. 

Outubro 2022 – Junho 2025 

No início do ano letivo 2022/2023 será feita uma divulgação do início de atividade do Clube, 

quer através de cartazes, quer em reuniões de articulação do Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais. Será também articulada a colaboração com as escolas do 1.º Ciclo do 

Agrupamento. Para as escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento serão feitas, em articulação com as 

docentes das turmas, atividades em modelo “workshop” (germinação, viveiro, construção de 

ninhos e hotéis de insetos) que poderão ter início na escola respetiva e continuidade nas 

instalações do clube. Será criada uma página específica para o Clube Ciência Viva no site do 

Agrupamento disponibilizando horários de funcionamento e plano de atividades. Será divulgado 

um horário de funcionamento do clube e previsto o envolvimento de turmas específicas no 

desenvolvimento de atividades que estejam relacionadas com o seu currículo e aprendizagens, 

no âmbito disciplinar e nos Domínios de Autonomia Curricular das diversas turmas. 
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O plano de intervenção prevê o envolvimento de turmas do 4.º ano (Escola Básica Dr. Sousa 

Martins pertencente ao mesmo agrupamento), 6.º ano, 8.º ano e do ensino secundário. Prevê 

ainda a participação dum núcleo de alunos com maior motivação para a área da ciência e que 

se inscrevem para a preparação e participação nas atividades regulares do clube. 

 

Atividades Previstas para o período até junho de 2025 

Entre as ações a desenvolver nos próximos 3 anos letivos contam-se: 

Estudo da vida e hábitos alimentares da Coruja-das-torres (Tyto alba) 

Pretende-se dar a conhecer o habitat e os hábitos da espécie, bem como a análise da dieta 

através da identificação das presas através dos ossos contidos em regurgitações desta rapina 

noturna com uma grande presença nos campos da lezíria de Vila Franca de Xira. Será criada uma 

chave simplificada de identificação das presas e publicados os resultados num poster de 

divulgação. (Parcerias EVOA, SPEA) 

Monitorização ecológica da Ribeira de Santa Sofia 

Caracterização da qualidade da água e da biodiversidade num troço adotado de 500 metros na 

Ribeira de Santa Sofia (nas proximidades da escola). Serão feitas duas monitorizações anuais 

(outono e primavera) em dois pontos de amostragem. Será seguida a metodologia utilizada no 

“Projeto Rios” e partilhados os resultados na respetiva plataforma. (Parcerias ASPEA; CMVFX) 

Monitorização da Qualidade do Ar (PM2,5 e PM10) 

Monitorização em tempo real de partículas em suspensão na área da escola através de sensores 

ligados à Rede Mapear através da plataforma online “The Particulate Matter”, com avaliação da 

qualidade do ar. (Parceria ASPEA) 

À descoberta das Orquídeas do Bom Retiro 

Atividade de identificação e georreferenciação das diversas espécies de orquídeas existentes 

nos campos que rodeiam o bairro do Bom Retiro, onde se insere a escola. Serão criados um 

percurso e um guião de descoberta, e promovidas visitas guiadas envolvendo pais e população 

em geral. (Parceria SPB, OBio) 

Viveiro de plantas autóctones 

Recolha e germinação de sementes de quercíneas e outras plantas autóctones. Será criado no 

espaço exterior florestal exterior da escola uma área reservada para viveiro e instalada uma 

estufa e abrigo de apoio. Serão envolvidas turmas do 1.º e 2.º ciclos. As plantas do viveiro serão 

cedidas e utilizadas em plantações de comemoração do dia da floresta. (Parceria SPB, OBio) 

Ateliers da Natureza 

Construção de ninhos artificiais e “hotéis de insetos” no espaço do viveiro do Clube. Serão 

reutilizadas madeiras e utilizadas canas para os hotéis de insetos, aproveitando para abordar a 

importância ecológica destes animais e o impacto de plantas invasoras nos ecossistemas. 

(Parcerias SPEA; ASPEA) 

Identificação de espécies invasoras 

Identificação e caracterização do impacto ecológico de espécies invasoras presentes junto a 

linhas de água do concelho e nos campos junto à escola. Serão fotografadas e identificadas as 

espécies e referenciada a sua localização, com vista a promover uma intervenção e a sua 

remoção pela autarquia. (Parcerias ASPEA; CMVFX)  
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Oficina “Rapinas: A importância dos superpredadores nos ecossistemas” 

Através de jogos ou atividades de role play, os alunos sentirão na pele as dinâmicas existentes 

no estuário do Tejo. Assim, envolvendo as emoções, abordaremos questões associadas ao 

balanço entre predadores-presas, como estes são importantes no equilíbrio dos ecossistemas e 

até mesmo na prevenção de doenças. Dependendo das idades poderão abordar-se temas 

complementares como animais domésticos/selvagens, as teias tróficas e os alunos até poderão 

dar ideias para um plano de ação para proteger águias e outras aves de rapina em risco! Oficina 

incluída no Programa de Educação Ambiental do projeto “Life LxAQUILA”. 

(Parcerias SPEA, CMVFX, EVOA) 

 

Outras atividades 

Observação e identificação de borboletas;  

Visitas ao Estuário do Tejo e outras áreas protegidas da região; 

Birdwatching no espaço das antigas salinas de Alverca. 

 

Cronograma das atividades por ano letivo 

ATIVIDADE PREVISTAS 
Meses 

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Divulgação            

Estudo da vida e hábitos alimentares 
da Coruja-das-torres (Tyto alba) 

           

Monitorização ecológica da Ribeira 
de Santa Sofia 

           

Monitorização da Qualidade do Ar 
(PM2,5 e PM10) 

           

À descoberta das Orquídeas do Bom 
Retiro 

          
 

Viveiro de plantas autóctones           
 

Ateliers da Natureza            

Identificação de espécies invasoras            

Oficina “Rapinas: A importância dos 
superpredadores nos ecossistemas” 

           

Observação e identificação de 
borboletas 

           

Birdwatching no espaço das antigas 
salinas de Alverca 

           

Avaliação e planeamento do ano 
seguinte 

           

 

A estas atividades previstas juntar-se-ão outras como workshops, reuniões, visitas de estudo, 

exposições, feiras, a realização de ações de capacitação de professores ou outras que decorram 

no âmbito do Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

Este cronograma será aplicado em cada um dos 3 anos letivos de execução do projeto, 

podendo ser reformulado em função da avaliação efetuada no final de cada ano. 
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Fase 5: AVALIAÇÃO 
Avaliação do Plano de Intervenção e planificação da atividade futura do clube. 

Julho - Agosto 2025 

 

No final de cada ano letivo será elaborado um relatório de execução, avaliada a execução e os 

resultados obtidos em cada uma das atividades realizadas, identificando e quantificando os 

participantes.  

Será também feita a contabilidade anual do projeto e analisado o orçamento previsto para o 

ano letivo seguinte, de acordo com o Plano de Investimentos. 

  



ANEXO I 

MAPA DE INVESTIMENTO 

Designação 
Quant
idade 

Valor 
s/Iva 

Valor 
c/Iva 

Ano de 
Realização 

Rúbrica da despesa 

Vedação do espaço 
exterior/viveiro do clube 

1 650 800 2022 Encargos com aquisição de serviços especializados, nomeadamente a 
produção de ferramentas e conteúdos digitais, assim como o 
desenvolvimento de programas e módulos, incluindo a produção de 
conteúdos técnicos especializados; 

Estufa 5,7m2 de Alumínio e 
Policarbonato 

1 400 492 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Estante de Plástico para a estufa 3 37 45 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Abrigos de Jardim em Madeira 
3,70m2 

1 520 630 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Mesa de Piquenique em madeira 1 250 308 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Cuvetes de sementeira 10 55 68 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Terra de sementeira 3 21 26 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Ferramentas de jardinagem 4 100 126 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Ferramentas de carpintaria 4 100 126 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Canalização de água 1 200 252 2022 Encargos com aquisição de serviços especializados, nomeadamente a 
produção de ferramentas e conteúdos digitais, assim como o 
desenvolvimento de programas e módulos, incluindo a produção de 
conteúdos técnicos especializados; 
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Designação 
Quant
idade 

Valor 
s/Iva 

Valor 
c/Iva 

Ano de 
Realização 

Rúbrica da despesa 

Mangueira de jardim 1 40 50 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Serviços de nivelamento de solo e 
montagens de estufa e abrigo 

1 500 615 2022 Encargos com aquisição de serviços especializados, nomeadamente a 
produção de ferramentas e conteúdos digitais, assim como o 
desenvolvimento de programas e módulos, incluindo a produção de 
conteúdos técnicos especializados; 

Estação Meteorológica 1 149 183 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Lupa trinocular 1 458 564 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Monitor Full-HD LED 24’ 1 106 130 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Placas de identificação dos 
espaços do clube 

2 122 150 2022 Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação. 

Placa de Petri 10 cm diâmetro 10 13 16 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Copos de precipitação e tinas 8 41 50 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Outros utensílios de laboratórios 
(pinças, bisturis, agulhas, 

suportes, pipetas, provetas, tubos 
de ensaio) 

1 159 195 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Binóculos 3 342 420 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Placas de aglomerado melanina 
branco para cobertura das janelas 
para salas de aula nas instalações 

do laboratório do clube 

2 20 24 2022 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 
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Designação 
Quant
idade 

Valor 
s/Iva 

Valor 
c/Iva 

Ano de 
Realização 

Rúbrica da despesa 

Participação em reuniões, 
seminários e workshops 

1 244 300 2022 Encargos com a realização de visitas de estudo e deslocações; 

Visita EVOA com programa 
temático de atividades Ensino 

Secundário Ciências 

1 285 350 2023 Encargos com a realização de encontros, seminários e workshops; 

Workshop de Observação de 
Rapinas Noturnas na Lezíria 

1 244 300 2023 Encargos com a realização de encontros, seminários e workshops; 

Participação em reuniões, 
seminários e workshops 

1 244 300 2023 Encargos com a realização de visitas de estudo e deslocações; 

Produção de folhetos 
informativos e cartazes de 

divulgação 

1 650 800 2023 Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação. 

Estojo de testes para 
monitorização ambiental 

1 205 253 2023 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Máquina Fotográfica / Vídeo 1 285 350 2023 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Impressora Laser a Cores 1 244 300 2023 Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação. 

Coletes Multibolsos 
 Clube Ciência Viva 

20 189 225 2023 Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação. 

Sweat-Shirts Clube Ciência Viva 10 130 160 2023 Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação. 

Ferramentas, cuvetes e terra de 
sementeira 

1 200 252 2024 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Aquisição de Guias de Campo 1 146 180 2024 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Participação em reuniões, 
seminários e workshops 

1 407 500 2024 Encargos com a realização de visitas de estudo e deslocações; 
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Designação 
Quant
idade 

Valor 
s/Iva 

Valor 
c/Iva 

Ano de 
Realização 

Rúbrica da despesa 

Visita EVOA com programa 
temático de atividades Ensino 

Secundário Ciências 

1 285 350 2024 Encargos com a realização de encontros, seminários e workshops; 

Reposição de reagentes para 
testes para monitorização 

ambiental   

1 122 150 2024 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Roll-up divulgação atividades do 
clube 

3 149 183 2024 Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação. 

Microscópio Trinocular Euromex 1 516 634 2024 Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

Produção de folhetos 
informativos e cartazes de 

divulgação 

1 650 800 2024 Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação. 

Workshop de Observação de 
Rapinas Noturnas na Lezíria 

1 244 300 2024 Encargos com a realização de encontros, seminários e workshops; 

Consumíveis (Toner) para 
impressora 

4 277 340 Até Agosto 
de 2025 

Aquisição de consumíveis e outras despesas correntes relacionadas 
com a implementação das iniciativas abrangidas pelo presente Aviso 

TOTAL  9999 12299   



 

 

 

 

ANEXO II 

PROTOCOLOS 

 

Protocolos assinados até 27 de dezembro de 2021: 

• ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental 

• SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo da Aves 

• Companhia das Lezírias/EVOA – Espaço de Visitação e Observação 

de Aves 

 

Nesta data estão em processo de assinatura protocolos com: 

• Ordem dos Biólogos 

• Sociedade Portuguesa de Botânica 

• Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

 



    

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PARCERIA  

 

entre  

Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) 

e o 

 Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos 

 

 

Preâmbulo 

 

Considerando que: 

 

1. O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória aponta para uma educação escolar em que os 

alunos constroem e sedimentam uma cultura científica de base humanista, mobilizando a 

compreensão de processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a 

participação ativa enquanto cidadãos;  

 

2. Os Clubes Ciência Viva na Escola são espaços de conhecimento, abertos e dirigidos a toda a 

comunidade educativa, incluindo famílias e restante comunidade local, para promover o acesso a 

práticas científicas inovadoras; 

 

3. Os Clubes Ciência Viva na Escola fomentam a abertura da Escola à comunidade local, através do 

incentivo ao estabelecimento de parcerias com instituições científicas e de ensino superior, 

autarquias, centros Ciência Viva, empresas com I&D, museus e outras instituições culturais; 

 

4. A aplicação dos Programas de Inovação Curricular e Autonomia das Escolas encontra nos Centros 

Ciência Viva parceiros estratégicos da maior importância para os Clubes Ciência Viva na Escola.  

  

 

Partes 

 

Entre a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), com sede no Centro Associativo do 

Calhau, no Parque Florestal de Monsanto, 1500-130 Lisboa, representada por Joaquim Ramos Pinto, na 

qualidade de Presidente da Direção,  

 

E o Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos com sede na Rua 28 de março, Bom Retiro, Vila 

Franca de Xira, representado pelo seu Diretor, Luís Alberto dos Santos Fernandes.  

 

 

 



2 

 

CLÁUSULA 1ª 

 

Âmbito 

O presente Protocolo estabelece as condições gerais de cooperação nos domínios das competências 

estabelecidas da Associação Portuguesa de Educação Ambiental e do Agrupamento de Escolas. 

 

 

CLÁUSULA 2ª 

 

Obrigações 

1. No âmbito do presente Protocolo são obrigações da Associação Portuguesa de Educação Ambiental: 

a. Apoiar o desenvolvimento de atividades educativas no Agrupamento de Escolas; 

b. Cooperar com o Agrupamento de Escolas no desenvolvimento profissional contínuo dos 

professores convergente com o objeto e a missão da ASPEA; 

c. Aproximar as escolas das fontes de conhecimento e tecnologia – instituições científicas e 

organizações não governamentais de ambiente – fomentando uma ligação mais estreita à 

comunidade científica e à própria produção de conhecimento e inovação; 

 

2. Constituem obrigações específicas do Agrupamento de Escolas, no âmbito do presente Protocolo: 

a. Fomentar a abertura da Escola à comunidade local, através do incentivo ao estabelecimento de 

parcerias com instituições científicas e de ensino superior, Organizações Não Governamentais de 

Ambiente, autarquias, centros Ciência Viva, empresas com I&D, museus e outras instituições 

culturais; 

b. Assumir todos os deveres, competências e responsabilidades legais que lhe pertencem enquanto 

estabelecimento de ensino da rede pública, durante a realização das atividades;   

c. Estabelecer com as partes formas de cooperação que permitam identificar outras medidas 

concretas de envolvimento de professores e alunos com vista à melhoria da educação e cultura 

científicas. 

 

 

CLÁUSULA 3ª 

 

Acompanhamento e avaliação 

O acompanhamento e a avaliação do cumprimento do presente Protocolo serão assumidos 

conjuntamente pelas partes, cabendo a cada uma delas a designação do respetivo representante para o 

desempenho desta tarefa. 
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CLÁUSULA 4ª 

 

Vigência e Validade 

1. O presente Protocolo tem início na data da sua assinatura, data em que começa a produzir os seus 

efeitos e vigorará por tempo indeterminado, desde que se mantenham as condições indicadas no 

objeto do presente protocolo. 

2. O presente Protocolo pode ser revisto, por iniciativa de qualquer um dos outorgantes, face a 

alterações significativas das circunstâncias que determinaram os seus termos, mediante acordo entre 

as partes. Poderá ainda ser revogado em qualquer momento, mediante expresso acordo mútuo ou 

por qualquer das partes, dentro do princípio da boa-fé, quando ocorra situação que deva considerar-

se justa causa de resolução, mediante prévia comunicação escrita. 

 

 

 

 

Aos 2 de dezembro de 2021, vai o presente Protocolo ser assinado, em sinal de conformidade, pelos 

representantes das partes. 

 

 

 

 

     _________________________________ 

Joaquim Ramos Pinto 

 

Presidente da Direção da Associação Portuguesa 

de Educação Ambiental 

_________________________________ 

Luís Alberto dos Santos Fernandes 

 

Diretor do Agrupamento de Escolas 

  

 



    

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PARCERIA  

 

entre  

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) 

e o 

 Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos 

 

 

Preâmbulo 

 

Considerando que: 

 

1. O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória aponta para uma educação escolar em que os 

alunos constroem e sedimentam uma cultura científica de base humanista, mobilizando a 

compreensão de processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a 

participação ativa enquanto cidadãos;  

 

2. Os Clubes Ciência Viva na Escola são espaços de conhecimento, abertos e dirigidos a toda a 

comunidade educativa, incluindo famílias e restante comunidade local, para promover o acesso a 

práticas científicas inovadoras; 

 

3. Os Clubes Ciência Viva na Escola fomentam a abertura da Escola à comunidade local, através do 

incentivo ao estabelecimento de parcerias com instituições científicas e de ensino superior, 

autarquias, centros Ciência Viva, empresas com I&D, museus e outras instituições culturais; 

 

4. A aplicação dos Programas de Inovação Curricular e Autonomia das Escolas encontra nos Centros 

Ciência Viva parceiros estratégicos da maior importância para os Clubes Ciência Viva na Escola.  

  

 

Partes 

 

Entre a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Aves (SPEA), com sede na Av. Columbano Bordalo 

Pinheiro, 87, 3º, 1070-062 Lisboa, representada por Domingos Saraiva Leitão, na qualidade de Diretor 

Executivo,  

 

E o Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos com sede na Rua 28 de março, Bom Retiro, Vila 

Franca de Xira, representado pelo seu Diretor, Luís Alberto dos Santos Fernandes.  
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CLÁUSULA 1ª 

 

Âmbito 

O presente Protocolo estabelece as condições gerais de cooperação nos domínios das competências 

estabelecidas da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Aves e do Agrupamento de Escolas. 

 

 

CLÁUSULA 2ª 

 

Obrigações 

1. No âmbito do presente Protocolo são obrigações da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Aves, no 

âmbito de pelo menos um dos seus projetos - o LIFE LxAquila: 

a. Apoiar o desenvolvimento de atividades educativas no Agrupamento de Escolas; 

b. Cooperar com o Agrupamento de Escolas no desenvolvimento profissional contínuo dos 

professores convergente com o objeto e a missão da SPEA; 

c. Aproximar as escolas das fontes de conhecimento e tecnologia – instituições científicas e 

organizações não governamentais de ambiente– fomentando uma ligação mais estreita à 

comunidade científica e à própria produção de conhecimento e inovação; 

 

2.  Constituem obrigações específicas do Agrupamento de Escolas, no âmbito do presente Protocolo: 

a. Fomentar a abertura da Escola à comunidade local, através do incentivo ao estabelecimento de 

parcerias com instituições científicas e de ensino superior, Organizações Não Governamentais de 

Ambiente, autarquias, centros Ciência Viva, empresas com I&D, museus e outras instituições 

culturais; 

b. Assumir todos os deveres, competências e responsabilidades legais que lhe pertencem enquanto 

estabelecimento de ensino da rede pública, durante a realização das atividades;   

c. Estabelecer com as partes formas de cooperação que permitam identificar outras medidas 

concretas de envolvimento de professores e alunos com vista à melhoria da educação e cultura 

científicas. 

 

 

CLÁUSULA 3ª 

 

Acompanhamento e avaliação 

O acompanhamento e a avaliação do cumprimento do presente Protocolo serão assumidos 

conjuntamente pelas partes, cabendo a cada uma delas a designação do respetivo representante para o 

desempenho desta tarefa. 
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CLÁUSULA 4ª 

 

Vigência e Validade 

1. O presente Protocolo tem início na data da sua assinatura, data em que começa a produzir os seus 

efeitos e vigorará até ao final do projeto LIFE LxAquila (coordenado pela SPEA, em parceria com a 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a Companhia das Lezírias /EVOA, entre outras entidades), 

previsto para 31 de agosto de 2025, consoante as atividades específicas acordadas anualmente entre 

as partes, e, desde que se mantenham as condições indicadas no objeto do presente protocolo. 

2. O presente Protocolo pode ser revisto, por iniciativa de qualquer um dos outorgantes, face a 

alterações significativas das circunstâncias que determinaram os seus termos, mediante acordo entre 

as partes. Poderá ainda ser revogado em qualquer momento, mediante expresso acordo mútuo ou 

por qualquer das partes, dentro do princípio da boa-fé, quando ocorra situação que deva considerar-

se justa causa de resolução, mediante prévia comunicação escrita. 

 

 

 

 

Aos 14 de dezembro de 2021, vai o presente Protocolo ser assinado, em sinal de conformidade, pelos 

representantes das partes. 

 

 

  

 

     _________________________________ 

Domingos Saraiva Leitão 

 

Diretor Executivo da Sociedade Portuguesa para 

o Estudo das Aves 

_________________________________ 

Luís Alberto dos Santos Fernandes 

 

Diretor do Agrupamento de Escolas 

  

 



                                        

   

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PARCERIA  

 

entre  

Companhia das Lezírias, S.A. 

e o 

 Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos 

 

 

Preâmbulo 

 

Considerando que: 

 

1. O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória aponta para uma educação escolar em que os 

alunos constroem e sedimentam uma cultura científica de base humanista, mobilizando a 

compreensão de processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a 

participação ativa enquanto cidadãos;  

 

2. Os Clubes Ciência Viva na Escola são espaços de conhecimento, abertos e dirigidos a toda a 

comunidade educativa, incluindo famílias e restante comunidade local, para promover o acesso a 

práticas científicas inovadoras; 

 

3. Os Clubes Ciência Viva na Escola fomentam a abertura da Escola à comunidade local, através do 

incentivo ao estabelecimento de parcerias com instituições científicas e de ensino superior, 

autarquias, centros Ciência Viva, empresas com I&D, museus e outras instituições culturais; 

 

4. A aplicação dos Programas de Inovação Curricular e Autonomia das Escolas encontra nos Centros 

Ciência Viva parceiros estratégicos da maior importância para os Clubes Ciência Viva na Escola.  

  

 

Partes 

 

Entre a Companhia das Lezírias, S.A., com sede no Largo 25 de abril 17, Samora Correia, representada 

pelo Prof. Dr. António João Coelho de Sousa e pela Eng.ª por Maria Isabel Ramos de Figueiredo Vinagre, 

na qualidade de Presidente e Vogal do Conselho de Administração, respetivamente,  

 

E o Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos com sede na Rua 28 de março, Bom Retiro, Vila 

Franca de Xira, representado pelo seu Diretor, Luís Alberto dos Santos Fernandes.  

 

 

 



2 

 

 

CLÁUSULA 1ª 

 

Âmbito 

O presente Protocolo estabelece as condições gerais de cooperação, nos domínios das competências 

estabelecidas, entre o EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves - espaço de conservação, 

investigação e turismo, gerido pela Companhia das Lezíria, S.A. e o Agrupamento de Escolas. 

 

 

CLÁUSULA 2ª 

 

Obrigações 

1. No âmbito do presente Protocolo são obrigações do EVOA – Espaço de Visitação e Observação de 

Aves: 

a. Apoiar o desenvolvimento de atividades educativas no Agrupamento de Escolas, sempre que este 

serviço seja contratualizado, mediante aplicação de preçário em vigor; 

b. Cooperar com o Agrupamento de Escolas no desenvolvimento profissional contínuo dos 

professores convergente com o objeto e a missão do EVOA, sempre que os recursos o permitam; 

c. Aproximar as escolas do Agrupamento das fontes de conhecimento e tecnologia – instituições 

científicas e organizações não governamentais de ambiente– fomentando uma ligação mais 

estreita à comunidade científica e à própria produção de conhecimento e inovação; 

 

2. Constituem obrigações específicas do Agrupamento de Escolas, no âmbito do presente Protocolo: 

a. Fomentar a abertura da Escola à comunidade local, através do incentivo ao estabelecimento de 

parcerias com instituições científicas e de ensino superior, Organizações Não Governamentais de 

Ambiente, autarquias, centros Ciência Viva, empresas com I&D, museus e outras instituições 

culturais; 

b. Assumir todos os deveres, competências e responsabilidades legais que lhe pertencem enquanto 

estabelecimento de ensino da rede pública, durante a realização das atividades;   

c. Estabelecer com as partes formas de cooperação que permitam identificar outras medidas 

concretas de envolvimento de professores e alunos com vista à melhoria da educação e cultura 

científicas. 

 

 

CLÁUSULA 3ª 

 

Acompanhamento e avaliação 

O acompanhamento e a avaliação do cumprimento do presente Protocolo serão assumidos 

conjuntamente pelas partes, cabendo a cada uma delas a designação do respetivo representante para o 

desempenho desta tarefa. 
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CLÁUSULA 4ª 

 

Vigência e Validade 

1. O presente Protocolo tem início na data da sua assinatura, data em que começa a produzir os seus 

efeitos e vigorará por tempo indeterminado, desde que se mantenham as condições indicadas no 

objeto do presente protocolo. 

2. O presente Protocolo pode ser revisto, por iniciativa de qualquer um dos outorgantes, face a 

alterações significativas das circunstâncias que determinaram os seus termos, mediante acordo entre 

as partes. Poderá ainda ser revogado em qualquer momento, mediante expresso acordo mútuo ou 

por qualquer das partes, dentro do princípio da boa-fé, quando ocorra situação que deva considerar-

se justa causa de resolução, mediante prévia comunicação escrita. 

 

 

 

 

Aos 17 de dezembro de 2021, vai o presente Protocolo ser assinado, em sinal de conformidade, pelos 

representantes das partes. 

 

 

 

 

     _________________________________ 

Prof. Dr. António Sousa 

 

Presidente da Companhia das Lezírias 

 

 

_________________________________ 

Eng.ª Isabel Vinagre 

 

Vogal da Companhia das Lezírias 

_________________________________ 

Luís Alberto dos Santos Fernandes 

 

Diretor do Agrupamento de Escolas 

  

 

 


