
09H › 10H

2.ª Feira
CÉU ESTRELADO

Quantas estrelas existem no 
céu? Conseguimos identificá-
-las? Contá-las? Saber a que 
distância estão e que idade têm? 
Parte à descoberta das estrelas, 
cometas, planetas e asteróides 
escondidos no céu estrelado.

3.ª Feira
LABIRINTOS DE LUZ

Pode uma ideia brilhante 
acender uma lâmpada? 
Vamos experimentar, testar 
e iluminar um labirinto 
para aprender como circula 
a energia.

LANCHE DA MANHÃ10H › 10.30H

ÁREA EXPOSITIVA12H › 12.30H ALMOÇO12.30H › 13.30H

ÁREA EXPOSITIVA16H › 16.30H LANCHE DA TARDE16.30H › 17H

ÁREA EXPOSITIVA13.30H › 14H

4.ª Feira
ESTRUTURAS CRISTALINAS

No nosso laboratório os artistas 
vestem bata branca. Os esculto-
res trocam o martelo e o cinzel 
por tubos de ensaio e provetas e 
dão uso aos reagentes químicos! 
Por aqui, as esculturas são de 
cristal e crescem dentro de copos 
de vidro.

5.ª Feira
VIAGEM BEAGLE 

Quantas espécies existem e 
como as podemos classificar? 
Já pensaste como surgem 
novas espécies e por que outras 
desaparecem quase sem 
deixar rastro? Embarca numa 
expedição científica 
e descobre a teoria da evolução.

10.30H › 12H EGG LANDER

Constrói um sistema de 
aterragem para uma sonda 
espacial. Pega num ovo e 
mistura-lhe um pouco de 
engenharia, alguma matemática 
e astronomia. O que será que 
isto vai dar? Aqui se inicia a 
nossa missão espacial.

REACÇÃO EM CADEIA

Lançar berlindes, girar varetas, 
derrubar dominós e brincar com 
elásticos pode ter consequên-
cias tão divertidas como 
desastrosas. Explora o princípio 
da acção/reacção e causa/efei-
to através de uma reacção em 
cadeia.

TOCA A REPLICAR

Será o esqueleto de um 
dinossauro num museu original 
ou uma cópia? Como são 
formadas as réplicas? 
Vamos elaborar pequenos 
moldes e contramoldes de 
fósseis e descobrir a sua 
importância na paleontologia.

MAKEY-MAKEY

Vamos explorar alguns 
conhecimentos de electrónica. 
Na Oficina Dóing vamos ligar 
motores a campainhas e a 
pilhas. O que poderemos 
esperar?

14H › 16H COMETAS GULOSOS

Vamos até à Cozinha é um 
Laboratório, aprender a 
cozinhar cometas fumegantes 
de chocolate. Entre tachos e 
panelas, descobre um pouco 
mais sobre estes fósseis do 
Universo e as propriedades do 
gelo seco que dão um toque 
científico a todas as receitas.

MEXE-TE AUTÓMATO

Como funciona um carrossel? 
Como sobem e descem os 
cavalos?  Utilizando alavancas 
e manivelas vamos explorar 
mecanismos simples e criar 
o nosso próprio brinquedo 
animado.

ESTRATIGRAFIA COM SABOR 

Quantas camadas tem o 
planeta? Da crosta ao núcleo 
vamos à Cozinha é um 
Laboratório cozinhar um bolo 
com estratos, num sedimento 
docinho que explique tudo 
sobre a petrografia.

QUINTA DAS BACTÉRIAS 

Os antibióticos são utilizados 
com sucesso desde o século XX, 
mas as bactérias desenvolvem 
rapidamente resistência. Como 
poderemos ultrapassar este 
desafio constante? Vamos 
aplicar técnicas de cultura 
bacteriana, testar a eficácia de 
alguns antibacterianos naturais 
e compreender o seu modo de 
actuação.

17H › 18H OS PLANETAS

Os planetas são todos iguais? 
Que diferenças existem entre 
eles? Vamos andar às voltas 
com os planetas, descobrir 
como se movimentam e 
de que são compostos.

ASTROLÁBIOS E BÚSSOLAS

Se te perderes na serra e o 
telemóvel falhar, como podes 
encontrar o caminho de 
regresso? Cartas, mapas, 
bússolas e uma atenta 
observação da natureza são 
algumas pistas que te podem 
ajudar a orientar.

FALHAS OU DOBRAS?

Como se movimenta o nosso 
planeta? Em quantas direcções? 
Vamos descobrir o que falha 
e o que dobra, por onde circulam 
os rios e o porquê de tanta 
agitação. 

NAS TEIAS TRÓFICAS 

Vamos ordenar organismos pelos 
seus níveis tróficos, identificar 
esses níveis e compreender a sua 
função na cadeia. Será que os 
ecossistemas marinhos de mar 
aberto, são assim tão diferentes 
dos da costa rochosa?

6.ª Feira
PILHA DE FRUTAS

Poderá um limão acender uma 
lâmpada ou uma banana ou 
ainda colocar um motor a 
trabalhar? Vamos explorar 
fontes de energia naturais, 
e levar a criatividade ao limite 
da electricidade do tempo 
da pedra. 

MAÇÃ CARAMELIZADA

Sacarose, frutose ou glicose 
parecem-te nomes estranhos? 
Que alterações físicas e 
químicas se escondem na 
preparação do caramelo? 
Vamos levar este ingrediente 
ao ponto de saturação e 
provar uma deliciosa e 
cristalina maçã.

CORRIDAS ARRISCADAS

Partida, largada, fugida…….
Quem chega primeiro? 
Constrói o teu veículo e 
participa numa  corrida 
bem diferente das que estás 
habituado. Balões, CD’s, 
tampas ou copos são alguns 
dos materiais que vais ter 
disponíveis para esta arrojada 
produção.

PLANADORES E AVIONETAS

Porque é que os aviões voam 
e os pára-quedas planam? 
Utilizando o vento como 
energia e a física como aliada 
vamos construir protótipos 
aerodinâmicos que desafiam 
as leis da gravidade.

VE
RÃ

O
 2

01
7 

  V
ER

ÃO
 2

01
7 

· V
ER

ÃO
 2

01
7 

· V
ER

ÃO
 2

01
7 

Junho
a

Setembro

Programa 1
26 › 30 Junho 
10 › 14 Julho
24 › 28 Julho
7 › 11 Agosto
21 › 25 Agosto 
4 › 8 Setembro

Inscrições: 

 21 891 71 04 

 reservas@pavconhecimento.pt



09H › 10H

2.ª Feira
MODELOS ATÓMICOS

Que forma têm os átomos? 
Como será que se combinam? 
Vamos compreender um 
pouco mais sobre esta 
temática, recriando moléculas 
tridimensionais.

3.ª Feira
INTOLERÂNCIAS À PARTE

Nas idas ao supermercado 
encontramos alimentos com 
a informação “isento de glúten”. 
Mas afinal o que é? 
E porque somos intolerantes 
a alguns alimentos?

4.ª Feira
ACUSTICAMENTE FALANDO

Já ouviste dizer que o som 
se propaga em onda? 
Mas alguma vez as viste 
ou sentiste? Não irá faltar 
som e diversão para esclarecer 
todas as dúvidas.

5.ª Feira
PEDRAS OU COMETAS 

Qual a diferença entre cometas 
e asteróides? Vamos à boleia 
dos meteoritos para descobrir 
as crateras da Lua.

10.30H › 12H BRILHA OU NÃO?

Já ouviste falar de pirilampos, 
medusas e escorpiões 
luminescentes? 
Descobre as diferenças entre 
fluorescência e fosforescência 
no nosso laboratório científico.

MOLÉCULAS À MESA

Será que conseguimos 
transformar cenouras em 
esferas e fazer esparguete 
de groselha? Vamos desvendar 
os segredos da gastronomia 
molecular, explorar novos 
ingredientes e técnicas 
de culinária. 

FÍSICA NO DIA-A-DIA

Será que podemos encontrar 
ciência em todas as divisões 
lá de casa? Tachos e panelas, 
termómetros ou espelhos, 
chegou o momento de 
vasculhar a despensa e 
perceber que fenómenos 
são estes.

ROBOTS EM MARTE

Saber se existe vida em Marte 
é uma das grandes questões 
científicas dos dias que correm. 
Serás capaz de manobrar 
o Space Rovers ExoMars, 
por um labirinto Marciano 
e descobrir se por lá é possível 
encontrar água?

14H › 16H GELADOS RÁPIDOS

Será que um minuto basta 
para fazer um saboroso gelado? 
Na Cozinha é um Laboratório, 
vamos ensaiar novas técnicas 
e ingredientes que nos levem 
verdadeiras experiências 
sensoriais.

DO LEITE AO QUEIJO

Como passamos do leite 
ao queijo? De reacção em 
reacção, a bioquímica 
vai ajudar-nos a perceber 
o processo de fermentação 
do nosso queijo fresco.

FAÇA-SE LUZ 

Quando misturamos várias 
tintas que cor obténs? 
Será que acontece o mesmo 
com a luz? Vamos aprender 
que a luz branca proveniente 
do Sol é, na realidade, composta 
por luzes de várias cores.

TREINO ESPACIAL 

Equilíbrio, coordenação, 
orientação espacial e controlo 
corporal. São estas algumas 
das aptidões que vão ser postas 
à prova. Será assim tão difícil 
treinar para uma viagem 
espacial?

17H › 18H TRIÂNGULO DE FOGO

Será que conseguimos 
fazer fogo sem oxigénio? 
E sem material combustível? 
Nesta actividade vamos 
descobrir mais sobre este 
processo e descobrir 
algumas curiosidades.

NUTRIÇÃO ROTULADA

Que quantidade de açúcar 
e de gordura têm os alimentos? 
Vamos conhecer o que 
significam os nomes que 
aparecem nos rótulos dos 
alimentos processados.

ESTÁTICA

O que é a electricidade estática? 
Será que existe electricidade 
nas coisas que nos rodeiam? 
Vamos explorar a electricidade 
dos objectos e descobrir porque 
apanhamos (ou não) choques.

VÁCUO NO ESPAÇO 

Será que um grito se ouve no 
espaço? E o sabor dos alimentos 
será o mesmo? Entra a bordo 
de uma nave espacial e descobre 
como os sentidos se alteram.

6.ª Feira
ROBOTS EQUILIBRISTAS

Será que conseguimos criar 
um robot que se equilibre 
numa vareta? Ou andar 
numa bicicleta suspensa 
numa corda? Vamos desafiar 
a gravidade e descobrir o que 
é o centro de massa.

ROBOT ELECTRÓNICO

Conhece o fascinante mundo 
da electrónica construindo 
e preparando pequenos 
robots. Vamos explorar 
os seus sensores, luzes e 
sons, preparando-os para 
executarem mil e uma tarefas.

PILOTO AUTOMÁTICO

Na oficina Dóing vamos ligar 
os motores e deixar correr 
as viaturas criadas. 
Mas para isso, é preciso 
aprender primeiro algumas 
técnicas de mecânica 
e electrónica. Será que 
a condução vai correr 
sobre rodas?

SIMETRIAS

Da multiplicação, à soma e 
subtracção, vamos conhecer 
a matemática que nos rodeia. 
Será que podemos usar 
números para recriar simetrias 
da natureza?
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Programa 2
3 › 7 Julho 
17 › 21 Julho 
31Julho › 4 Agosto
14 › 18 Agosto
28 Agosto › 1 Setembro
11 › 15 Setembro

Inscrições: 

 21 891 71 04 

 reservas@pavconhecimento.pt

Junho
a

Setembro

LANCHE DA MANHÃ10H › 10.30H
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ÁREA EXPOSITIVA16H › 16.30H LANCHE DA TARDE16.30H › 17H

ÁREA EXPOSITIVA13.30H › 14H


