Agrupamento de Escolas de Pampilhosa
Departamento de Ciências Físico-Químicas e Naturais

Ano Lectivo

O Clube Aprendiz de Cientista proporcionou aos alunos dos 2º e 3º ciclos inscritos no
clube várias actividades laboratoriais e com o computador, permitindo-lhes expandir a
criatividade e a destreza manual assim como desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em
ciência. São de realçar algumas actividades, decorridas ao longo deste ano lectivo, pelo
entusiasmo proporcionado nos alunos. Assim,
- Actividades de laboratório:
experiências sobre as propriedades do som;
montagens de circuitos eléctricos simples, em série e em paralelo;
jogos relacionados com a natureza;
“Peixinho andante” – tensão superficial na água;
jogos com electricidade estática;
desenho, numa placa de esferovite, feito com acetona;
construção de um electroíman;
“Balão que enche” – reacção do fermento (bicarbonato de sódio) + vinagre (ácido
acético);
“Vulcão químico” – reacção do dicromato de amónio;
“Flash fotográfico” – combustão de fita de magnésio;
“O jogo das cores” – verificação das cores de vários indicadores na presença de
ácidos e bases e obtenção de um cromatograma utilizando marcadores diversos.
destilação simples – obtenção de aguardente do vinho tinto;
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mensagens secretas – fenolftaleína e limpa vidros;
utilização do nitrato de prata para identificação;
observação das cores de vários indicadores na presença de ácidos e bases e obtenção
de um cromatograma utilizando marcadores diversos.
reciclagem de papel;
propriedades do ar;
actividades sobre o efeito de estufa;
análise das propriedades de fósseis e minerais e registo fotográfico;
visualização de ilusões de óptica, em suporte de papel e em computador;
Preparação de um polímero de silicone – “Pega monstros”;
- Actividades com o computador:
actualização do regulamento do clube
observações ao microscópio com registo fotográfico;
pesquisa na Internet, recolha e tratamento da informação e elaboração de artigos para
o jornal “O Pampilho Curioso”;
elaboração de artigos sobre actividades desenvolvidas no clube para divulgação no
jornal da escola – “O Pampilho Curioso”;
observação de vídeos sobre o mundo selvagem.
pesquisa sobre “Dia Mundial” de efemérides ligadas às ciências;
elaboração de artigos sobre “Dia Mundial da Floresta e da Água” e outros;
jogos lúdico/didácticos sobre ciências;
elaboração de “pensamentos da semana”, para colocar no site do clube “Aprendiz de
Cientista”, que se encontra alojado no Google Page Creator e cujo site é
http://clubeaprendiz.googlepages.com;
pesquisa sobre “curiosidades” para colocação na página WEB do clube.
pesquisa na Internet sobre curiosidades e anedotas alusivas a animais, plantas e
natureza, para colocar na página do clube,
utilização do moodle da escola;
jogos lúdico/didácticos sobre ciências;

Os alunos também colaboraram na:
- Preparação de uma Quermesse, com a colaboração dos alunos do clube.
- Saídas de campo.
- Preparação e concretização de um piquenique, no pinhal junto à escola, com os alunos
frequentadores do clube.
- Actualização semanal da página Web do clube.
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Os alunos revelaram bastante interesse pelas actividades, envolvendo-se com entusiasmo
e empenho. Em termos de relações humanas, este projecto foi gratificante tendo-se verificado
um bom e enriquecedor convívio entre todos, espírito de entreajuda e de colaboração.

O Clube
agradece a
colaboração de
todos.

Propostas para o próximo ano lectivo:
Propomos a continuação e actualização deste projecto, para o próximo ano lectivo.
Consideramos que este tipo de actividades de enriquecimento curricular proporciona aos
jovens:
o aprofundamento de temas científicos com actividades laboratoriais;
saídas de campo;
reflexão/debate sobre temas ambientais;
desenvolvimento do método científico;
aprofundamento de conhecimentos informáticos;
indo ao encontro dos seus interesses.
Iremos continuar a sensibilizar os jovens para a participação em concursos nacionais que
se enquadrem no espírito deste clube.

As professoras dinamizadoras

Pampilhosa, 26 de Junho de 2008
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