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Proposto n.' JF 04/2022

Protocolo o celebror o Escolo Secunddrio Feneiro Dios, do Agrupomento de Escolos
Aquo Albo, no dmbito dos Clubes de Ci6ncio Vlvo

Considerondo que o Ci6ncio Vivo nosceu em Porlugol em 1996 por iniciotivo do Eng. Jose
Moriono Gogo. do quol constovo um progromo governomenlol dedicodo o promoQdo do
educogdo e do culturo cienfifico;

Considerondo que em Morgo de 2018, o Crencio Vivo ossinou um ocordo com o Minist6rio
do Educogdo poro o criogdo de umo rede nocionol de Clubes Ciencio Vivo nos Escolos,

sendo umo inicioiivo previsto no progromo do Governo, onde se onunciou o crioQdo e
dinomizogdo destes clubes em todos os ogrupomenfos de escolos, p0blicos e privodos, do
ensino b6sico e secunddrio;

Considerondo que o Rede de Clubes Ci6ncio Vivo 6 dirigido o Escolos do Ensino Bosico e
Secund6rio e EscOlos Profissionois e pretende levor os olunos o pensor, discutir, experimenfor,
exploror e oplicor o ciencio de umo formo criotivo e inovodoro, com o envolvimento de
iodo o comunidode educolivo;

Considerondo que existem octuolmente mois de 230 Clubes Ciencio Vivo em lodo o pois,

envolvendo cerco de I25.000 olunos e obrongendo todos os distrilos, os Regi6es Aulonomos
do Modeiro e dos Agores e oindo os Escolos Portuguesos de Mogombique e de Sdo Tome e
Principe;

Considerondo que os Clubes Ci6ncio Vivo no Escolo sdo espogos de conhecimenlo, oberlos
e dirigidos o iodo o comunidode educotivo, incluindo fomilios e resfonte comunidode locol,
poro promover o ocesso o pr6ticos cientificos inovodoros;

Considerondo o importdncio do literocio cientffico e tecnol6gico dos olunos e respefivo
comunidode escolor, bem como do nucleo fomilior, com o prop6sito de eslimulor o gosto
pelo ci6ncio e oprendizogem oo longo do vido;

considerondo que 6 essenciol o oplicocdo de modelos e estrot6gios de ensino por porle
dos professores de formo o que se ossisto d inierdisciplinoridode, trobolho pr6tico.

exDerimentol e desenvolvimento de compelencios;

Considerondo que 6 imporfonie esfimulor o porlilho de conhecimentos, experiencios e boos
pr6ticos enire os escolos de ogrupomenlos dislintos;

Considerondo que se deve fomentor o oberturo do comunidode escolor d comunidode
locol, otrov6s do estobelecimento de porcerios com instituigoes cientificos e de ensino

superior, cenlros de CiCncio Vivo, empresos Com l&D, museus e outros entidodes culturois e
ar rfnrar rinc lnrnic'

Considerondo os pressupostos onteriores, o Junto de FreguesiO de AgUOlvo e Miro Sintro ndo
poderio ficor indiferenle o esle proieto pretendendo desto formo ossocior-se oo
Agrupomenio de Escolos Aquo Albo olrov6s do celebro9do de um protocolo de
cooperoQdo de competencios que se submete d oprovogdo do 6rgdo executivo e
respetivo envio pqro o 6196o deliberotivo.

Aguolvo-Coc6m, 03 de joneiro de 2022.

A Vogol

FK;(e"e e{>cSO
Heleno Cordoso
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Proposlo n.o Jt U/2O22

Protocolo o celebror om o Escolo Secundorio Feneiro Dios, do Agrupomento de
Escolos Aquo Albo, no dmbiio dos Clubes de Ci6ncio Vlvo

Deliberogdo: Aprovodo Reprovodo

MoiorioU nonimidode

tr
tr

Votos o fovor

Presidenie
Corlos Cosimiro x

Secrelorio
Helenq Cordoso X

Tesoureiro
Jodo Coslonho 1

L' Vogol
Ricordo Vor()ndos x

2.' Vogol
Crislino Mesquilo

(

3." Vogol
Ant6nio Silvo X

4.' Vogol
Gonqolo Corvolho X

Tofol

Volos conlro

Presidente
Corlos Cosimiro

Secrei6rio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
JoOo Costonho

I ." Vogol
Ricordo vorondos

2.'Vogol
Crislino Mesquito

3." Vogol
Anionio Silvo

4.'Vogol
Gonqqlo Corvolho

Toiol TI
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T

Absleng6es

Presidenle
Corlos Cosimiro

Secreldrio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
J060 Cqstonho

I ." Vogol
Ricordo Vorondos

2." Vogol
Crislino Mesquito

3." Vogol
Ani6nio Silvo

4." Vogol
Gongolo Corvolho

Totol

Aprovodo em minulo, no reunido de 2022.01 .05 poro efeitos
e n.o 4 do ortigo 5/.". do Lei n.' 75/2013, de l2 de sefembro,
C6digo de Procedimento Administrolivo.

do disposto nos iermos do n.o 3
e n.o 4 e n." 6 do orligo 34." do

O Presidente:

A Secret6rio:

O Tesoureiro:

O 1." Vogol:

O 2.' Vogol:

\

O 4." Vogol:
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PROTOCOTO DE PARCERIA

entle
Junta de Freguesia de Agualva Mira-Sintra

e

Escola SecundSria Ferreira Dias

Agrupamento de Escolas Aqua Alba

Preambulo

Considerando que:

O perfil dos Alunos d Soida do Escotaridode Obrigot6ria aponta para uma educagSo escolar em que os

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

compreenseo de processos e fen6menos cientificos que permitam a tomada de decisSo e a

participagao ativa enquanto cidadSos;

os clubes cicncia viva na Escola sao espagos de conhecimento, abertos e dirigidos a toda a

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

priticas cientifi cas inovadoras;

Os Clubes Ciencia Viva na Escola fomentam a abertura da Escola ) comunidade local, atrav6s do

incentivo ao estabelecimento de parcerias com instituigoes cientificas e de ensino superior,

autarquias, centros cicncia viva, empresas com l&D, museus e outras instituig6es culturais;

A aplicagao dos Programas de InovagSo curricular e Autonomia das Escolas encontra nos centros

Ciencia Viva parceiros estrat6gicos da maior importancia para os Clubes Ciencia Viva na Escola'

Partes

Entre a lunta de Freguesia de Agualva Mira-Sintra, com sede na Rua Ant6nio Nunes Sequeira, Ne 15,

2735-521 Agualva representada por Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira, na qualidade de presidente,

E a Escola setundSria Ferreira Dias, do Agrupamento de Escolas Aqua Alba, com sede na Rua Ant6nio

Nunes Sequeira, Ne 1, 2735-058 Agualva representada pela presidente da comissSo Administrativa

Provis6ria, Cristina Maria da Fonseca Santos Correia.

3.

4.
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cLAusutA 1!

Ambito
O presente Protocolo estabelece as condig6es gerais de cooperagSo nos dominios das competencias
estabelecidas da Junta de Freguesia de Agualva Mira-sintra e da Escola Secunddria Ferreira Dias, do
Agrupamento de Escolas Aqua Alba.

crAusulA 2i

Obrigag6es
1. No embito do presente Protocolo s5o obrigag6es da Junta de Freguesia de Agualva Mira-sintra:

a. Apoiar o desenvolvimento de atividades educativas no Agrupamento de Escolas;
b. Cooperar com o Agrupamento de Escolas no desenvolvimento profissional continuo dos

professores convergente com o objecto e a missSo da Junta de Freguesia de Agualva
Mira-Sintra;

c. Aproximar as escolas das fontes de conhecimento e tecnologia - instituigoes cientificas e
de ensino superior, empresas com r&D - fomentando uma rigagao mais estreita a
comunidade cientifica e d pr6pria produgeo de conhecimento e inovagdo

2. Constituem obrigag6es especificas da Escola Secunddria Ferreira Dias, do Agrupamento de Escolas Aqua
Alba, no ambito do presente protocolo:

a' Fomentar a abertura da Escola i comunidade local, atrav6s do incentivo ao estabelecimento de
parcerias com instituig6es cientificas e de ensino superior, autarquias, centros Ciencia Viva,
empresas com l&D, museus e outras instituig6es culturais;

b. Assumir todos os deveres, competencias e responsabilidades legais que lhe pertencem enquanro
estabelecimento de ensino da rede p0blica, durante a realiza96o das actividades;

c. Estabelecer com as partes formas de cooperagSo que permitam identificar outras medidas
concretas de envolvimento de professores e alunos com vista i melhoria da educagdo e cultura
cientificas.
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Acompanhamento e avaliagSo

O acompanhamento e a avaliagSo do cumprimento do presente Protocolo serSo assumidos

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

desempenho desta tarefa.

CTAUSUIA 4!

VigCncia e validade

O presente Protocolo tem inicio na data da sua assinatura, data em que comega a produzir os seus

efeitos e vigorarC por tempo indeterminado, desde que se mantenham as condig6es indicadas no

objecto do presente Protocolo.

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

alterag6es significativas das circunstencias que determinaram os seus termos, mediante acordo entre

aS partes. Poderd ainda ser revogadO em qualquer momento, mediante expresso acordo mftuo ou

por qualquer das partes, dentro do principio da boa-f6, quando ocorra situagao que deva considerar-

se justa causa de resolugSo, mediante prdvia comunicagao escrita.

Aos vinte e um dias de dezembro de 202!, vai o presente Protocolo ser assinado, em sinal de

conformidade, pelos representantes das partes'

LBA

Carlos Miguel Nunes Casimiro Perelra

Presidente da Junta de Freguesia de

ABualva Mira-Sintra

Presidente da Comisseo Administrativa

Provis6ria do Agrupamento de Escolas
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PROTOCOTO DE PARCERIA

entre

,unta de Freguesia de ASualva Mira-Sintra

e

Escola Secunddria F€rrelra Dias

Agrupamento de Escolas Aqua Alba

Pre6mbulo

Considerando que:

o perfil dos Atunos it soido do Escotoridode obrigot6rio aponta para uma educagao escolar em que os

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

compreensSo de processos e fen6menos cientificos que permitam a tomada de decis6o e a

participageo ativa enquanto cidadSos;

Os Clubes Ciencia Viva na Escola sao espacos de conhecimento, abertos e dirigidos a toda a

comunidade educativa, inctuindo familias e restante comunidade local, para promover o acesso a

priiticas cientificas inovadoras;

Os Clubes Ciencia Viva na Escola fomentam a abertura da Escola ) comunidade local, atraves do

incentivo ao estabelecimento de parcerias com instituig6es cientificas e de ensino superior,

autarquias, centros cicncia viva, empresas com l&D, museus e outras instituig6es culturais;

A aplicag5o dos programas de InovagSo Curricular e Autonomia das Escolas encontra nos Centros

Ci6ncia Viva parceiros estratdgicos da maior importAncia para os Clubes Ci6ncia Viva na Escola'

Partes

Entre a Junta de Freguesia de Agualva Mira-sintra, com sede na Rua Ant6nio Nunes Sequeira, Ne 15,

2735-521 Agualva representada por Carlos MiSuel Nunes Casimiro Pereira, na qualidade de presidente,

E a Escola secunddria Ferreira Dias, do Agrupamento de Escolas Aqua Alba, com sede na Rua Ant6nio

Nunes Sequeira, Ns 1, 2735-058 Agualva representada pela presidente da comissao Administrativa

Provis6ria, Cristina Maria da Fonseca Santos Correia.

3.

4.



.JZ\.v.v
\,v-!/v

\-/v.\./.v.\-/.\./.

/,ouA
oquolvo

miro-sinlro

ctrAusuLe te

Ambito
O presente Protocolo estabelece as condig6es gerais de cooperag5o nos dominios das competencias
estabelecidas da Junta de Freguesia de Agualva Mira-sintra e da Escola Secunddria Ferreira Dias. do
Agrupamento de Escolas Aqua Alba.

crAusut-A 23

Obrigag6es
1. No ambito do presente Protocolo s5o obrigag6es da Junta de Freguesia de Agualva Mira-sintra:

a. Apoiar o desenvorvimento de atividades educativas no Agrupamento de Escoras;
b. Cooperar com o Agrupamento de Escolas no desenvolvimento profissional continuo dos

professores convergente com o objecto e a missSo da Junta de Freguesia de Agualva
Mira-Sintra;

c. Aproximar as escolas das fontes de conhecimento e tecnologia - instituigoes cientificas e
de ensino superior, empresas com r&D - fomentando uma rigagao mais estreita i
comunidade cientifica e i pr6pria produg6o de conhecimento e inovagao

2. constituem obrigag6es especificas da Escola Secunddria Ferreira Dias, do Agrupamento de Escolas Aqua
Alba, no 6mbito do presente protocolo:

a. Fomentar a abertura da Escola d comunidade local, atrav6s do incentivo ao estabelecimento de
parcerias com institui96es cientificas e de ensino superior, autarquias, centros Ci6ncia Viva,
empresas com l&D, museus e outras instituig6es culturais;

b. Assumir todos os deveres, competencias e responsabilidades legais que lhe pertencem enquanro
estabelecimento de ensino da rede publica, durante a realizageo das actividades;

c. Estabelecer com as partes formas de cooperacSo que permitam identificar outras medidas
concretas de envolvimento de professores e alunos com vista d melhoria da educacdo e cuttura
cientificas.
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cLAusur 3!

Acompanhamento e avaliag5o

O acompanhamento e a avaliagSo do cumprimento do presente Protocolo sereo assumidos

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

desemoenho desta tarefa.

cuusutA 4!

Vig€ncia e Validade

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

efeitos e vigorari por tempo indeterminado, desde que se mantenham as condig6es indicadas no

objecto do presente Protocolo.

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

alteragdes significativas das circunst6ncias que determinaram os seus termos, mediante acordo entre

as partes. Poderd ainda ser revogado em qualquer momento, mediante expresso acordo mituo ou

por qualquer das partet dentro do principio da boa-f€, quando ocorra situageo que deva considerar-

se justa causa de resolugao, mediante pr6via comunicaqeo escrita.

Aos vinte e um dias de dezembro de 2o2!, vai o presente Protocolo ser assinado, em sinal de

conformidade, pelos representantes das partes.

Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira

Presidente da Junta de Freguesia de

Agualva Mira-Sintra Provis6ria do Agrupamento de Escolas


