AdolesCiência - Revista Júnior de Investigação
Editorial
A revista AdolesCiência foi fruto da identificação clara de um requisito chave: a necessidade de
um espaço que ajudasse a desenvolver nos jovens a procura de conhecimento sério, o espírito
científico, o respeito pela autoria e as competências de leitura e escrita, contribuindo para a
literacia informacional e digital. Para tal, propunha-se publicar e difundir textos originais e
inéditos resultantes da pesquisa científica ou de revisão de literatura e recensões críticas.
A conjuntura atual, caraterizada por uma crise económica e social, tem exigido (e continuará a
exigir) esforços adicionais por parte de todos os cidadãos. As famílias viram os seus
rendimentos reduzidos o que se reflete não só no seu poder de compra, mas também nos seus
níveis de motivação.
Apesar deste cenário pouco animador, alunos e professores dos Ensinos Básico e Secundário,
bem como do Instituto Politécnico de Bragança, souberam responder ao desafio lançado por
esta revista júnior de investigação e eis que surge a segunda edição. Não obstante, o número
de trabalhos submetidos decresceu consideravelmente pelo que, após o processo de revisão,
fazem parte desta edição apenas quatro artigos de investigação e práticas, quatro relatos de
experiências, duas recensões críticas e uma entrevista, oriundas de diversas áreas do
conhecimento e de diferentes escolas do interior e do litoral do país.
Conscientes das dificuldades na sensibilização e motivação dos jovens e seus professores,
estamos convictos que continuaremos a divulgar reflexões e investigações realizadas por
jovens do Ensino Básico e Secundário ou por alunos dos Cursos de Especialização
Tecnológica ou mesmo de Licenciatura em coautoria com os mais novos.
Resta-nos agradecer a todos quantos tornaram possível que esta publicação eletrónica de
carácter científico e multidisciplinar, com processo anónimo de revisão e disponível em acesso
aberto, desse mais um importante passo rumo à concretização dos objetivos que justificam a
sua existência.
Finalmente, apela-se a uma maior participação de todos, independentemente da sua escola ou
localização geográfica, já que a AdolesCiência é a sua revista, por isso não a perca de vista!
20 de Dezembro de 2013
Vitor Barrigão Gonçalves
Luísa Diz Lopes
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