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17 › 28 
Dezembro

O Natal está aí a chegar e traz consigo um saco cheio de conhecimentos científicos! 

Chegou o momento de fazer as entradas para a ceia de Natal. Cristalizar a fruta com a 

gastronomia molecular vai parecer obra de mestre. Vem conhecer os segredos infalíveis 

para se confeccionar uma refeição bem saudável. Não vão faltar experiências, mistérios 

e muita diversão. Viajar por entre reacções químicas deliciosas na nossa Cozinha é um 

Laboratório, criar e embrulhar presentes na Dóing ou descobrir a cor da química dos 

alimentos no Laboratório…. 

As inscrições estão abertas! 
Reserve já o lugar das suas crianças antes que esgote!

Destinatários crianças dos 5 aos 7 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.ª Semana (5 dias): €160.00*  •  2.ª Semana (3 dias): €114.00* 

*10% desconto para membros dos Circuitos Ciência Viva, para filhos de colaboradores de empresas 

sedeadas no Parque das Nações ou a partir da inscrição do 2.º filho.

A inscrição e respectivo envio de comprovativo de pagamento têm de ser efectuados até às 14.00 de 4.ª feira 

da semana anterior à realização das actividades. Por motivos logísticos, não nos é possível aceitar inscrições 

que excedam este prazo.

5 › 7 ANOS • NATAL SAUDÁVEL



dia 17
Iniciaram as férias de Natal e nada como começar 
em grande! Hoje serás um super-herói e irás ajudar a 
salvar o planeta. No Pavilhão do Conhecimento temos 
tudo o que é preciso. Desde os mais convencionais 
materiais até aos mais electrónicos. Vamos 
reutilizá-los e construir um belo presente de Natal.

dia 18
Hoje serás o chef principal! Estás preparado para 
confeccionar maravilhas da gastronomia molecular e 
deixar todos de queixo caído! E não ficamos por aqui. 
Também vamos preparar gelatina fluorescente e 
perceber quais os processos químicos. 

dia 19
Os sentidos dão-nos a capacidade de ver, ouvir, cheirar 
e saborear, assim como tocar nos objetos. É desta 
forma que apreendemos o mundo que nos rodeia! 
Será que os nossos animais de companhia veem e 
ouvem da mesma forma que nós? Será que podemos 
por os seus sentidos à prova? Vamos descobrir e 
confeccionar uma iguaria para o seu palato.

dia 20
O dia de hoje será especial. Vais vestir uma bata 
branca e presenciar reacções químicas! Estás 
disposto a descobrir um outro Natal mais científico 
no Laboratório do Pavilhão do Conhecimento? Iremos 
revelar-te como é o Natal de crianças que vivem 
noutras regiões do planeta.

dia 21
Já viste uma estrela-cadente? Por que brilha tanto? 
Vamos juntar diferentes materiais para criar o nosso 
cometa a três dimensões. E qual será a relação dos 
cometas com dinossauros? Vamos produzir alguns 
fósseis usando moldes e ingredientes especiais, 
enquanto conversamos sobre estes animais.
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dia 26
Sabes qual o papel das minhocas na fertilização dos 
solos? E na decomposição dos resíduos orgânicos? 
Vamos explorar a anatomia destes seres e descobrir 
que papel desempenham para a vida das plantas.

dia 27
Vem connosco criar um Natal em que as linhas de 
código e a programação vão levar os nossos robôs a  
ultrapassar diferentes desafios e executar algumas 
das tarefas para que esta época seja cada vez mais 
tecnológica. Será que estás pronto a participar nesta 
corrida? Veremos qual chegará primeiro!

dia 28
Vem fazer parte da aventura dos alimentos no 
processo de digestão. Chegou o momento de 
descobrir para onde vão os alimentos, quando 
comemos, e que nutrientes são precisos para 
sermos fortes e saudáveis. O que faz crescer os 
músculos e os ossos? Será a sopa ou a sobremesa? 
Vem connosco nesta  viagem cheia de desafios 
e descobertas.


