
Ciência Viva financia projectos do Politécnico de Leiria

para aproximar alunos do secundário ao ensino superior

»O Instituto Politécnico de Leiria

(IPL) vai desenvolver onze pro-

jectos para incentivar os alunos

do secundário a seguirem os

estudos na área de ciência, graças

ao apoio da Ciência Viva - Agên-
cia Nacional para a Cultura Cien-

tífica e Tecnológica, queirádispo-
nibilizar 76 mil euros.

A ideia é juntar professores do

ensino superior com docentes e

alunos dos liceus, com o objectivo

de levar os mais jovens a seguir

em os estudos nas áreas de ciên-

cias. Para isso, o IPL candidatou

12 projectos ao programa Esco-

lher Ciência: da Escola à Univer-

sidade', promovido pela Ciência

Viva. Dos 12 candidatos, o Ciên-

cia Viva aprovou onze e prome-
teu financiar com 76 mil euros.

Em breve, deverão arrancar

oito projectos da Escola Superior

de Tecnologia e Gestão (ESTG),
dois do Centro para o Desenvol-

vimento Rápido e Sustentado do

Produto (CDRSP) e um da Escola

Superior de Turismo e Tecnolo-

gia do Mar (ESTM). Há laborató-

rios móveis, saídas de campo e

palestras em salas de aula. Tudo

para que os alunos passem a gos-

tar mais de ciência

'O mar aqui tão perto', da

ESTM, 'A física e a química na

Engenharia Civil', 'A Geologia

que nos envolve', Introdução às

ondas electromagnéticas e

modulação AM/FM 1

,
'A Robótica

como forma de aplicação de

conhecimentos e desenvolvi-

mento', Blon = Biologia + Infor-

mática', 'Materializa' Da Ideia ao

Real', 'Microrganismos também

se cultivam', 'FIQUITEC - Da Físi-

ca e Química à Tecnologia', 'O

Superior a CiênciaLJZar com o

Secundário' e D Corpo - Biónico,

Movimento e Imagem Médica',

da ESTG, são os programas apro-
vados pelo Ciência Viva e que
irão aproximar os alunos do

ensino secundário à realidade do

ensino superior.l


