FÉRIAS COM CIÊNCIA – ESPECIAL DE NATAL
DIAS 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30 DEZEMBRO 2014

PROGRAMA:
Dia 17

JOGOS
CIENTIFICO-

Dia 18

RESOLVENDO

O

Dia 19

Dia 22

Dia 23

Dia 29

Dia 30

BISCOITOS DE NATAL

VAMOS FALAR
COM O CÉREBRO

BOLO-REICIENTISTA

NEWTON E O JUDO

ZONA DE TESTES

E como o Natal nos
traz, desde sempre,
aquela vontade de
juntar toda a gente na
cozinha e preparar
uma mão-cheia de
doces, vamos todos
passar uma manhã a
fazer deliciosos
biscoitos com formas
natalícias.

Vem conhecer a
nova exposição
Loucamente e
desvendar os
mistérios do
nosso cérebro.
Iremos falar de
emoções e
medos. Vais ver
que no final
deste dia vais
começar a tratar
as fobias por
“Tu”.

Diz a lenda que nos
eventos festivos
alguém que era
considerado Rei
recebia uma fava.
Vem daí conquistar
os teus alimentos
preferidos e mostranos o Rei que
poderás ser na
Cozinha é um
Laboratório.

GORRO
“DOING”LÍCIO

”CIENTIFICAMENTE”

SEM ESPINHAS!

CUPCAKES

Vamos visitar o
Oceanário e
descobrir as
características das
inúmeras espécies
que partilham os
mares. Descobre
onde anda o peixe
mais “famoso” do
Natal.

BARALHADOS

MISTÉRIO

TRADICIONAIS

Manhã

Vem aprender
ciência de
uma forma
simples e
divertida,
baseada em
jogos
tradicionais.

Os teus peluches
também têm lugar
no nosso Pavilhão,
por isso traz o teu
animal preferido.
Mais não podemos
dizer… É segredo!

CAÇA AO

PELUCHOLOGIA

POLÍGONO

RESOLVENDO

Tarde

Os enfeites de
Natal estão
perdidos pelo
Pavilhão e
precisamos da
tua ajuda para
que a nossa
árvore fique
com as
“contas
certas”.

Traz o teu peluche
preferido e aprende
a catalogá-lo numa
extensa base de
dados que contem
diversas
informações
científicas sobre
ele.

Na nossa Oficina
Dóing vamos medir
diâmetros, juntar
comprimentos e criar
um gorro de Natal
capaz de fazer inveja
a qualquer duende!

E porque a
mente também
precisa de
exercício, vem
desvendar os
nossos jogos e
ginasticar o
cérebro. Como?
Pondo-o à prova
em actividades
preparadas por
psicólogos e
psiquiatras.

Depois de tantos
doces ingeridos no
Natal, nada melhor
do que praticar um
pouco de desporto
para queimar
calorias. Mas
também para
aprender: veste o
quimono e descobre
a ciência do judo.

Alimentação pode
ser saudável e ao
mesmo tempo
misturar paladares
muito diferentes.
Descobre que
dentro de um
tradicional doce
poderá estar muita
clorofila.

Será que a
ciência tem
truques? Põe os
teus
conhecimentos à
prova trocando as
cores, criando
objectos
fluorescentes e
pega-monstros
viscosos.

…CÂMARA,
ACÇÃO!
Depois de
descobrires
algumas técnicas
laboratoriais,
vamos criar um
programa de
televisão onde tu
mesmo serás a
estrela do
programa,
apresentando
experiencias
científicas!

