
NATAL 2018 · NATAL 2018 · NATAL 2018 · NATAL 

17 › 28 
Dezembro

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

Das oficinas chegam linhas de programação e tu serás o próximo a descobrir como as 

codificar. Mas não só. Entre presentes científicos com material reciclado, electrónica 

a iluminar a árvore e a gastronomia natalícia, numa cozinha que também é um laboratório, 

embarca nesta aventura ecológica! Um Natal sustentável pode ser um Natal sem 

desperdício, um Natal mais criativo e um Natal familiar! 

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

Destinatários crianças dos 8 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.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. 
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dia 17
O código é  o futuro. Vamos programar uma história, 
resolver problemas e expressar a nossa criatividade 
numa animação feita por nós, toda ela decorada com 
o espírito natalício. Mas não ficamos por aqui. Vamos 
até à oficina comandar o teu robot de Natal. O desafio 
será programá-lo para sair do labirinto de presentes. 
Preparado?

dia 18
Torna-te um explorador num safari por uma savana 
microscópica. Numa hora chegamos ao mundo 
secreto das células. Qual o menor objecto que o olho 
humano consegue observar? Vem aprender a utilizar 
o microscópio e a lupa binocular, assim como a fazer 
preparações para microscopia. Veste bata e 
transforma-te num cientista.

dia 19
Com a capa de super-herói vais salvar o planeta. 
Com materiais diversos, desde os mais convencionais 
aos electrónicos, vamos reutilizá-los e criar o presente 
mais divertido e sustentável para os teus pais. 
Basta uma dose de criatividade. Estás preparado 
para este desafio?

dia 20
Para quem gosta de programação e computação 
temos a plataforma ideal para ti. Será que qualquer 
objecto do dia-a-dia pode ser transformado num 
botão? Com o MaKey MaKey e um cacho de bananas 
podemos fazer tocar os sinos, comandar renas com 
cápsulas de café e até pôr luzes a “falar”. O que 
vamos experimentar hoje?

dia 21
O Natal está mesmo a chegar e com ele alguns 
excessos. Hoje vamos cozinhar e como sempre 
vamos inovar! Estás à altura de aceitar um desafio 
culinário? Vamos misturar em quantidades iguais, 
fenómenos de luminescência e gastronomia 
molecular. Achas impossível? Vamos mostrar-te 
que não é.
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dia 26
Juntando diferentes materiais conseguimos criar 
um cometa a três dimensões. Qual será a relação 
dos cometas com dinossauros? Vamos produzir 
alguns fósseis usando moldes e contra-moldes, 
e com ingredientes especiais, enquanto conversamos 
sobre estes animais tão especiais. Sabias que são 
parentes das galinhas?

dia 27
No nosso Laboratório vamos descobrir as 
fascinantes estratégias de sobrevivência e 
adaptações a condições extremas de plantas 
carnívoras e suculentas. Será que podemos 
relacioná-las com a fisiologia humana? Vamos 
registar tudo numa magnífica ilustração científica.

dia 28
A ciência pode ser espectacular! Está na altura de 
vestir a bata branca e revolucionar o Laboratório. 
Hoje, o dia vai ser cheio de reacções químicas 
e não ficarás apenas surpreendido por fenómenos 
científicos: iremos revelar-te os princípios físicos 
e químicos que se escondem por detrás do Natal.


