
 
 

 

Gastronomia molecular - A ciência à sua mesa 

 

Já ouviu falar de proteínas, enzimas, osmose, pH, emulsões ou termodinâmica? E já alguma vez 

pensou em explorá-los através dos ingredientes que guarda no frigorífico ou da sobremesa 

que fez para o jantar?  

Substituímos os tubos de ensaio e erlenmeyers por tachos e panelas, os agitadores magnéticos 

por colheres de pau, e fizemos da nossa cozinha um laboratório. Descubra um espaço 

dedicado à ciência, onde a criatividade é o ponto de partida para explorar a química, a 

biologia e a física que nos faz crescer água na boca. 

 

Modalidade: 

Acção de curta duração 

 

Destinatários: 

Professores do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico Ensino Secundário (códigos de grupo docência 

230, 510 e 520) 

 

Estrutura: 

A acção de curta duração tem uma duração de 6 horas. 

 

Calendarização: 17 de Fevereiro | das 11h00 às 18h00  

Número máximo de formandos: 24 | Número mínimo de formandos: 10 

 

Local de Formação: 

Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva 

  



 
 

 

Objectivos: 

Esta formação tem foco num conjunto de actividades experimentais na área da gastronomia 

molecular, onde a ciência é explorada através da manipulação e preparação de alimentos. 

Cozinhar não é mais que favorecer reacções químicas e inibir outras, promover alterações 

físicas nos alimentos ou recorrer ao auxílio de pequenos microrganismos para atingir grandes 

resultados. Através da utilização de uma linguagem simples e de temas convidativos é possível 

explicar conceitos mais complexos, como átomos, proteínas, emulsionantes, reacções de 

oxidação, ou termodinâmica de soluções. Pretende-se por isso capacitar os agentes educativos 

de estratégias facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem na área da química, física, 

biologia e bioquímica.  

 

Esta formação pretende desenvolver as seguintes competências:  

• Promoção do trabalho de grupo através da exploração de actividades experimentais; 

• Aplicação da metodologia IBSE na exploração de conteúdos; 

• Desenvolver novas técnicas de exploração através da desconstrução de situações do 

quotidiano; 

• Aplicação de novas técnicas de cozinha molecular. 

 

Conteúdos da acção de curta duração: 

A formação está concebida para um total de 6 horas, durante as quais se vão abordar os 

seguintes temas: 

• Estados físicos da matéria e propriedades físico-químicas dos alimentos (pipocas, 

chocolate); 

• Emulsões (manteiga); 

• Desnaturação proteica e gelificação (ovos); 

• Microorganismos e processos de replicação celular (doce de fruta e pickles); 

• Fermentação química (scones); 

• Leveduras e fermentação alcoólica (pão); 

  



 
 

 

 

• Bactérias e fermentação láctea (iogurtes); 

• Termodinâmica (gelados); 

• Novas técnicas na cozinha molecular (texturantes e gelificantes).  

 

Metodologia: 

Serão utilizadas metodologias activas que promovam a intervenção participativa dos 

formandos, valorizando a sua experiência pedagógica e a aplicabilidade dos conhecimentos 

adquiridos durante a acção de formação.  

A componente teórica (30%), com recurso a metodologias expositivas com suporte a meios 

audiovisuais, irá alternar com uma componente prática (70%), na qual a formadora 

disponibilizará materiais para exploração, análise e reflexão conjunta através da realização 

directa de um conjunto de actividades experimentais.   

 

Formadora: 

Inês Sofia Oliveira, PhD, Biologia Celular e Molecular  

 

Avaliação: 

O processo de avaliação irá incidir sobre a produção de um relatório escrito (máximo uma 

folha) contendo uma reflexão critica acerca da forma sobre a qual o conteúdo da formação 

contribuiu para o seu desenvolvimento profissional. Adicionalmente será requerido o 

preenchimento de uma ficha de avaliação da acção de formação. 


