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Os Angry Birds invadiram o Pavilhão do Conhecimento! Neste Natal as crianças irão 
escolher o seu bando e juntar-se ao Red, Bomb e Matilda numa aventura científica 
memorável. Vão aprender mais sobre as aves – onde vivem, de que se alimentam, como 
comunicam ou como aprendem a voar –, perceber o que as distingue das restantes 
famílias e ajudar as aves a encontrar um abrigo. No Laboratório estão escondidos os 
segredos do voo e na Cozinha é um Laboratório o menu inclui ovos confeccionados com a 
ajuda da gastronomia molecular. As inscrições para as Férias com Ciência estão abertas!

Destinatários: crianças dos 5 aos 12 anos

Horário: das 09.00 às 18.00 (as crianças serão recebidas a partir das 08.30)

Inscrições: 21 891 71 04/66 ou reservas@pavconhecimento.pt

Preços: 1 Dia: €40.00 
    1 Semana (5dias): €160.00
    1 Semana (4dias): €140.00
    (10% desconto membros dos Circuitos Ciência Viva e a partir da inscrição do 2.º segundo filho) 
 

A inscrição e respectivo envio de comprovativo de pagamento têm de ser efectuados até às 14.00 de 4ª feira da semana 
anterior à realização das actividades. Por motivos logísticos, não nos é possível aceitar inscrições que excedam este prazo.
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18 de Dezembro 19 de Dezembro 20 de Dezembro 21 de Dezembro

EM VOO PICADO

Pássaros, falcões, corujas…. 
Sabias que todas as aves têm 
hábitos e dietas diferentes? 
Constrói um abrigo adequado 
às suas necessidades e 
ajuda-as a encontrar o seu 
alimento preferido.

3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira
22 de Dezembro

6ª Feira2ª Feira

 MOVIE TIME

As competências digitais 
estão na ordem do dia. Vamos 
programar uma história, 
resolver problemas e 
expressar a nossa criatividade 
numa animação construída 
por nós. Junta as tuas 
personagens a Red, Terence e 
Stella e produz o teu vídeo 
cena a cena!

PESCADINHA 
DE RABO NA BOCA
Será que existe um número 
infinito de peixes? Quais os 
perigos da contaminação da 
água por óleos e as suas 
consequências sobre o 
ambiente e sobre os seres vivos 
marinhos? Numa visita ao 
Oceanário de Lisboa, é tempo 
de descobrir algumas espécies 
aquáticas, desde o Bacalhau ao 
Unicórnio-de-Vlaming, passando 
por tubarões e pelo Pinguim-de-
-Magalhães. Quantas aves 
encontras?

PROJECTO 
TRENÓ
A aerodinâmica e a energia 
cinética vão ser aliados na 
exploração de diferentes 
projectos de trenós. Vamos 
criar uma pista especial e 
descobrir como tornar o 
nosso trenó mais veloz. Com 
os Angry Birds vamos 
descobrir as leis da física e 
deslizar pelas montanhas 
nevadas.

LABORATÓRIO 
LÁ DE CASA
Será que um minuto basta 
para fazer manteiga? E que 
segredos se escondem na 
gastronomia molecular? 
Vamos até à Cozinha é um 
Laboratório explorar novas 
formas de criar receitas 
fazendo uso de técnicas 
laboratoriais. 

26 de Dezembro 27 de Dezembro 28 de Dezembro 29 de Dezembro

UM LABORATÓRIO 
EM CADA ESQUINA
O que é uma reacção 
química? E como varia a 
densidade? No Laboratório 
vamos descobrir as respostas 
para estas e outras questões 
através de pequenas 
experiências de física e de 
química. Mas não ficamos por 
aqui! De seguida vamos para 
a Cozinha é um Laboratório e, 
recorrendo aos 
conhecimentos da 
gastronomia molecular, 
iremos testar novas técnicas 
e ingredientes que permitem 
criar verdadeiras experiências 
sensoriais.

SEM METER ÁGUA

Sem meter muita água, será 
que consegues criar um 
submarino engarrafado? E o 
chão que pisamos, que 
história nos pode contar? 
Seguimos para o Oceanário 
para descobrir onde e como 
vivem os animais marinhos e 
conhecer as características 
dos ecossistemas que 
habitam. Surpreendidos com 
a diversidade?

PROJÉCTEIS 
ANIMADOS
Sabias que a energia se 
transforma? Vamos construir 
uma pequena catapulta e 
testá-la atirando o Bomb 
pelos ares, sempre à procura 
do melhor resultado de 
sempre! Mas com tanto 
trabalho precisamos de 
energia. Na Cozinha é um 
Laboratório vamos explorar 
ingredientes e conservar a 
fruta em gelano, um 
gelificante naturalmente 
produzido por bactérias.

PORCOS 
AGITADOS
Através dos conceitos da 
robótica e da engenharia, 
vamos ajudar os porcos 
verdes na luta contra as 
aves mais furiosas do 
planeta! Das fragatas aos 
tucanos, das águias aos 
colibris, compara as 
diferentes envergaduras de 
asas e descobre como 
estas influenciam o voo. 
Descobre ainda as aves 
reais que inspiraram os 
Angry Birds.


