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Crianças passam uma semana Inteira no museu: por lá já passaram oito mil 

! c i u l t A funcionar desde 2010 no Pavilhão do Conhecimento, projeto recebeu 

alunos de Pedrógão Grande para assinalar a abertura a escolas de todo o país 

Escola Ciência Viva 
chega a mais sete 
centros em setembro 
Ana Gaspar 
agaspar@jn.pt  

► A partir do próximo ano letivo, 
mais sete dos 20 centros Ciência 
Viva vão passar também a ter uma 
escola-museu, inspirada na que 
funciona há sete anos no Pavilhão 
do Conhecimento em Lisboa e por 
onde já passaram mais de oito mil 
alunos. Vão funcionar nos centros 
Ciência Viva de Bragança, Aveiro, 
Proença-a-Nova, Coimbra, Alvie-
la/Alcanena, Fstremoz e Lagos. 

A Escola Ciência Viva é um pro-
jeto pioneiro a nível internacional, 
que tem recebido alunos do 1.0 Ci-
clo de Lisboa que ali passam uma 
semana inteira a aprender de for-
ma diferente, tirando partido de 
tudo o que o pavilhão e a sua envol-
vente têm para oferecer. Na última 
semana, a escola recebeu 39 alunos 
de Pedrógão Grande numa iniciati-
va que marca também á abertura 
do projeto a escolas de outros pon-
tos do país. Os alunos de Lisboa 
também passarão a poder visitar as 
novas escolas. 

"Os pais saudaram a iniciativa. 
Disseram-nos que isto era o melhor 
que podia ter acontecido aos meni-
nos, que era tirá-los daquele am-
biente", contou ao IN a professora 
Alexandra Sousa, coordenadora do 
projeto. Convidar as crianças de Pe-
drógão foi a forma que o Ciência 
Viva encontrou para se juntar à  

onda de solidariedade que surgiu 
no país após a tragédia de junho. As 
viagens foram pagas pela cámara 
de Pedrógão, o alojamento (no 'a-
mor) e a alimentação ficou a cargo 
da Ciência Viva. 

A visita de um biólogo do Jardim 
Zoológico e a sua explicação sobre 
os animais que lá vivem absorvia a 
atenção dos pequenos, entre os 8 e 
os 9 anos de idade, quando o IN vi-
sitou a escola. Constança e Leonor, 
de 9 anos, ao fim de cinco dias fora 
de casa, já não conseguiam escon-
der as saudades. Para a primeira, a 
atividade "Minutos de ciência" foi a 
preferida. Já Leonor, que gostou "de 
tudo", se pudesse "voltava a repe- 

tir" a semana. "A curiosidade dos 
mais novos pelo conhecimento é 
infinita", explicou Rosalia Vargas -
presidente do Pavilhão do Conheci-
mento e da Ciência Viva, a Agência 
Nacional para a Cultura Cientifica e 
Tecnológica. As novas escolas vão 
juntar-se às do Centro Integrado de 
Educação em Ciências, em Vila 
Nova da Barquinha, e do Instituto 
de Educação e Cidadania, Mamar-
rosa, Oliveira do Bairro. 

Segundo a responsável, foi ela-
borada uma "Carta de Princípios" 
que "define o modo com a escola 
deve funcionar a nível pedagógico 
e organizativo", mas "há uma liber-
dade curricular muito grande". • 


