
FÉRIAS COM CIÊNCIA | A PÁSCOA NO PAÍS DAS MARAVILHAS 

PROGRAMA SEMANAL: 7 A 17 ABRIL 

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

 … OS PREPARATIVOS PARA O 

CHÁ! 

… OVOS E MAIS OVOS! ... AS LOUCURAS DO 

CHAPELEIRO! 

… A LEBRE DE MARÇO! … O DIA DO CHÁ! 

Manhã 

Doce para o chá 

Na Cozinha vamos seguir uma 

receita especial de cupcakes 

do Chapeleiro Louco. O 

ingrediente principal é o 

dióxido de carbono, mas não 

se encontra nas prateleiras 

nem dentro de frasco 

nenhum. A única solução é 

produzi-lo. Mas afinal, isto é 

uma cozinha ou é um 

laboratório?  

Ovos à lá coelho! 

Na Cozinha é um Laboratório 

os carregamentos de ovos não 

param de chegar. “O que 

vamos fazer com tantos 

ovos?”, pergunta a Alice. 

“Ovos mexidos com açúcar!”, 

sugere o Chapeleiro Louco. 

Talvez se consiga inventar 

uma receita se acertarmos no 

ponto do açúcar. Já sabemos 

que os ovos não vêm dos 

coelhos mas e o açúcar de 

onde virá? 

Que reacção tão estranha 

“Oh, que grande falta de 

chá!”, disse o Chapeleiro 

Louco! O mundo está cheio de 

moléculas agitadas que não 

param de trocar átomos entre 

si. “Não percebo porque 

reagem desta forma! Alguém 

devia pôr ordem nisto!”. Com 

os visitantes do Pavilhão, 

vamos pôr as moléculas à 

prova e experimentar como 

reagem os compostos 

químicos, às vezes de forma 

surpreendente. 

A Lebre Robô 

O que faz uma Lebre de Março 
num chá em Abril? Na oficina 
DOING vamos criar uma lebre-
robô com vida própria. Mas 
para isso, é preciso aprender 
primeiro algumas técnicas de 
mecânica e electrónica. Este 

robô vai dar muitos saltos! 

O coelho branco 

O Coelho Branco está a chegar 

para o chá. Vem cheio de 

pressa. Vamos preparar-lhe 

uma partida e construir 

máscaras de coelho 

electrónicas. É só preciso 

lembrar de não trocar os pólos 

positivos pelos negativos. 

Usando a imaginação as 

máscaras podem não ficar por 

aqui! 

Tarde 

Jardins de cristais 

No País das Maravilhas as 

coisas não são bem o que 

parecem. Os jardineiros 

vestem bata branca e trocam 

as pás e os ancinhos por tubos 

de ensaio e provetas. Em vez 

de sementes, usam reagentes 

químicos! Será que consegues 

fazer crescer um jardim de 

cristais dentro de uma 

chávena de chá? 

Uma horta num ovo 

É realmente estranho este 

lugar! Os jardineiros semeiam 

jardins de cristal em chávenas 

de chá e os hortelãos fazem as 

hortas nas cascas dos ovos. “E 

se deixasses de ser um ovo-

mole e me desses aqui uma 

ajuda?” – grita o hortelão – 

“ainda há tanta casca de ovo 

para semear”. Bem, mãos à 

obra. O que será que precisa 

uma planta para crescer? 

Máquinas animadas 

Com a ajuda do Chapeleiro 
Louco, juntamos a criatividade 
à engenharia para construir 
máquinas de cartão com 
alavancas, rolamentos e 
ligações de papel, que se 
animam quando damos à 
manivela. Para que servem 
estas máquinas? “Oh, é só 
para matar o tempo!”, diz o 
Chapeleiro, que tinha sido 
condenado pelo Rainha de 
Copas por isto mesmo. Desde 
então, o tempo parou para 
sempre na hora do chá. 

Monstros Luminosos 

Quem é que nunca teve um 
monstrinho como melhor 
amigo?! O desafio para a 
pequenada é fazer um 
monstro viscoso, escorregadio 
e com a capacidade de brilhar 
no escuro, juntando apenas 
alguns reagentes químicos. 
Para os amigos, o monstrinho 
chama-se Gel. No final vamos 
puxar por ele e testar as suas 
propriedades elásticas.  

Peddy-Rabbit 

Este coelho deixou mensagens 

codificadas por todo o lado. 

Deve ter um truque na manga. 

Não sabemos onde irá parar 

esta história com enigmas que 

têm que ser resolvidos em 

contra-relógio! Seremos 

suficientemente rápidos para 

conseguir apanhar o coelho 

em flagrante e chegar a tempo 

do chá? 

 


