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Título: 

AdolesCiência - Revista Júnior de Investigação 

Escola / Agrupamento de Escolas: 
Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Bragança 

Localidade: 
Bragança 

Descrição do projeto: 
AdolesCiência é uma publicação eletrónica de carácter científico e multidisciplinar, com processo anónimo de revisão e 
disponível em acesso aberto. Está orientada para a divulgação de reflexões e investigações realizadas por jovens do ensino 
básico e secundário ou mesmo por alunos dos CET e Licenciatura em coautoria com os mais novos, providenciando aos alunos a 
oportunidade de expressarem as suas perspetivas de um ponto de vista científico nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Formato: 

Revista 
Tiragem média:  

Entre 50 e 100 exemplares. 
N.º médio de páginas: 

80 
Preço: 

--- 
Ano de início da publicação: 

2012 
N.º de colaboradores:  
300 
(200  alunos, 100 docentes) 

Tipo de edição: 

Jornal digital 
Periodicidade: 

Anual (poderá ter números 
especiais). 

Nível de escolaridade: 

 2.º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Ens. Secundário e 
Ens. Profissional, Ens. Superior. 

Âmbito de realização: 

Escola. Biblioteca, distribuído com uma revista online de 
acesso aberto. 

Secções regulares: 

Editorial, Entrevistas, Artigos de investigação e relatos de experiências. 

Áreas de Educação para a Cidadania tratadas no Jornal: 

Dimensão Europeia da Educação, Educação Ambiental / 
Desenvolvimento sustentável, Ed. do Consumidor, Ed. 
Financeira, Ed. Intercultural, Ed. para a Igualdade de 
Género, Ed. para a Saúde e a Sexualidade, Ed. para a 
Segurança e Defesa Nacional, Ed. para o Desenvolvimento, 
Ed. para os Direitos Humanos, Ed. para os Media, Ed. 
Rodoviária e Promoção do Voluntariado. 

Géneros jornalísticos: 
Editorial, Entrevistas, Inquéritos, Recensões. A revista aceita quatro tipos de contributos: 
artigos de Investigação & Práticas (1200 a 3000 palavras): textos que versem sobre práticas 
de investigação de cariz científico; relatos de experiências (800 a 1500 palavras): trabalhos 
que resultem de projetos ou atividades desenvolvidas em contexto letivo e/ou visitas de 
estudo; recensões de livros (600 a 1200 palavras): textos de recensão de obras bibliográficas 
ou recursos digitais relevantes no contexto temático da revista e com atualidade; entrevistas 
(800 a 2000 palavras): entrevistas realizadas a especialista em diversas áreas. Sendo uma 
revista multidisciplinar, os trabalhos admitidos poderão integrar-se numa das seguintes 
áreas: Matemática e Ciências Naturais; Ciências do Desporto e da Saúde; Ciências Socias, 
Humanas e de Educação; Ciências das Engenharias e Tecnologias; Ciências Agrárias; Ciências 
Documentais; Literatura e Linguística; Artes. 
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