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Atividades do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

Na última semana de aulas do segundo período, nos dias 

4, 5 e 6 de abril, o Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais, dando cumprimento ao Plano Anual de 

Atividades, dinamizou atividades para todos os alunos da escola 

Sede do Agrupamento (do Pré-Escolar ao 12º ano). Assim, nos 

dias 4, 5 e 6 de abril, esteve patente na Biblioteca Escolar uma 

Exposição/Feira de Fósseis e Minerais, tendo todas as turmas, 

de acordo com a calendarização estipulada, visitado a 

Exposição.  

No dia 6 abril, os docentes de Matemática, Ciências Naturais, Biologia/Geologia e Físico-

Química dinamizaram a atividade “Dia das Ciências”, proporcionando aos alunos do 

Agrupamento, nas salas 19 e 22, pequenos laboratórios 

com atividades experimentais e lúdico-pedagógicas. 

Também para esta atividade foi feita uma calendarização 

de forma a serem cumpridas as orientações da DGS. Todas 

as turmas visitaram ambas as salas, permanecendo em 

cada uma delas cerca de 20 a 25 minutos.  

Na sala 22, dedicada às Ciências, foram dinamizadas 

atividades com a colaboração dos alunos do Secundário e sob a supervisão das docentes das 

disciplinas de Ciências Naturais, Biologia/Geologia e Físico-Química. Na sala de Matemática, 

estiveram as docentes de Matemática do 2º e do 3º Ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário. Em ambas as salas, as atividades 

dinamizadas foram pensadas de acordo com o ano, idade e perfil dos 

alunos visitantes.  

Todas as turmas participaram nas atividades com bastante 

entusiasmo e satisfação. O Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais congratula-se com o sucesso das atividades que 

cumpriram com o propósito definido para a realização das mesmas. A 

Coordenadora deste Departamento agradece a colaboração de todos os Diretores de Turma e 

Professores que acompanharam as turmas nos dias 4, 5 e 6 de abril. 

 

Coordenadora de DMCE,  
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