
A EXPOSIÇÃO



A Ciência está em todo o lado. Mas será que também a podemos encontrar no meio do 
mundo fantástico dos contos de fadas? Talvez no castelo assombrado ou na floresta que nunca 
acaba, na casa de chocolate no Espelho Mágico ou mesmo no meio do pé de feijão? 

ERA UMA VEZ… Ciência para quem gosta de histórias é uma exposição que explora fenómenos e 
conceitos da física, química, matemática, geologia e biologia assim como das ciências sociais e 
outros ramos do conhecimento. Nesta exposição fascinante o Pinóquio, o Capuchinho Vermelho, 
o Lobo Mau ou os 40 Ladrões saltam dos livros para nos contar tudo sobre a ciência por trás dos 
contos de fadas.

Com mais de 30 módulos expositivos, esta é uma exposição destinada a crianças, adultos e todos 
os que já leram, contaram ou sonharam com histórias de encantar.

"Espelho meu, espelho meu, há alguém mais bonito do que eu?"
Madrasta da Branca de Neve



Plano expositivo

10 contos infantis

Manipula a marioneta de 
um Pinóquio 
desobediente, entra na
louca fábrica de 
chocolate, deita-te na 
cama do Lobo 
que-não-é-assim-tão-
-Mau e muito mais…

A Floresta Encantada

Descobre a Ciência por trás
das fábulas escondidas nas
árvores desta floresta
labiríntica. Neste lugar
mágico podes cheirar a
floresta, sentir a textura dos
troncos das árvores e ver a 
copa das árvores mudar de
cor.

O Laboratório da Bruxa

Sê a bruxa boa ou má neste
laboratório e coloca a poção
mágica certa no caldeirão
para descobrir o poder dos
fungos, bactérias ou até das
sanguessugas.

Alice no país das Maravilhas

Nesta mesa de chá tudo é 
possível. Embarca num 
sonho cheio de actividades 
práticas onde a imaginação 
é o limite.



“Então vou soprar e soprar e a vossa casa abaixo vou deitar!”
Lobo Mau

Módulos: 33
Idiomas: Trilingue
Espaço necessário: 450 m2 a 600 m2

Instalação: 12 dias
Desmontagem: 10 dias
Altura mínima da sala: 4,10 m
Informação de transporte: 4 camiões (2,75 m de altura 
e 13,5 m de comprimento) ou 5 contentores
Acessibilidade: Acessível a visitantes com 
mobilidade reduzida e conteúdos em LGP 
e Braille.
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