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O Verão chegou ao Pavilhão do Conhecimento! 

Andar de slide ou fazer escalada, criar e programar circuitos de papel, provar vários 
ingredientes na Cozinha é um Laboratório ou desvendar os segredos da robótica 
são alguns dos desafios que preparámos para as férias deste Verão. 
Não vão faltar experiências no Laboratório e na Dòing – Oficina Aumentada onde os 
nossos pequenos exploradores irão mergulhar num novo universo de conhecimento.

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

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 (5 dias): €160.00* 
    1 Semana (4 dias - semana 13 a 17 de Agosto): €140.00*

      (*10% desconto membros dos Circuitos Ciência Viva e 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 4ª feira da semana anterior à realização das actividades.
Por motivos logísticos, não nos é possível aceitar inscrições que excedam este prazo.



PROGRAMA 

1
Junho
25 › 29

Julho
9 › 13
23 › 27

Agosto
6 › 10
20 › 24

Setembro
3 › 7

PROGRAMA 

2
Julho
2 › 6
16 › 20
30 › 31

Agosto
1 › 3
13 › 17
27 › 31

Setembro
10 › 14

GEOLOGIA  
EM ACÇÃO

Se o teu rosto se ilumina 
sempre que se fala em 
dinossauros, fósseis ou 
rochas, não percas mais 
tempo, e junta-te à nossa 
equipa! Apesar de ainda 
não seres um paleontólogo 
profissional, não significa 
que não possas ter uma 
experiência científica com 
escavações e fósseis reais! 

MATEMÁTICA
NA ROBÓTICA?

Já ouviste falar em 
sustentabilidade? Vamos ser 
amigos do planeta e aprender 
como podemos contribuir. 
Na oficina Dóing vamos 
construir robôs com materiais 
reutilizáveis e que nos ajudarão 
nesta missão de preservar o 
planeta! Mas guarda espaço 
na memória para trabalhares 
a electrónica e robótica, num 
projecto onde a programação 
se cruza com a diversão.

MANTÉM-TE
HIDRATADO

Sabias que de toda a água 
existente na Terra apenas 2% 
é água doce? A água é um bem 
essencial para a vida. Sabias 
que no Verão, com o aumento 
da temperatura, perdemos uma 
grande quantidade de líquidos? 
Nada melhor que um gelado 
de melancia para repor os 
níveis de hidratação! 
Não terminamos o dia sem 
antes passar pelo Oceanário 
para conhecer todos os 
oceanos do planeta.

DAS BACTÉRIAS
AOS BICHAROCOS

Quem nunca observou um 
insecto e pensou como seria 
a vida destes pequenos 
animais. Os jardins em redor 
do Pavilhão estão recheados 
de vida, e as nossas amigas 
abelhas estão mais activas 
que nunca; depois da chuva 
precisamos renovar a casa 
destas amantes de flores. 
De volta ao pavilhão as mãos 
são para lavar e eliminar toda 
a sujidade. E falando em 
bactérias … Vamos guardá-las 
num frasco e fazer iogurte?

UM CIRCUITO
DIFERENTE

Sem tremeliques e com muita 
energia, este é o dia para 
transformar o papel em 
circuito eléctrico e animá-lo 
com leds e campainhas. 
Será que és capaz de criar 
um circuito eléctrico numa 
fatia de pão? Vamos ligar 
a bread board e dar vida ao 
cenário que quiseres. 
Podes ser um verdadeiro 
master da linguagem dos 
geeks. Preparado para lançar 
o Red?

INGREDIENTES
UM A UM

Passo a passo tudo se 
compõe quer seja uma 
ponte ou uma receita. 
Vamos à Cozinha é um 
Laboratório para descobrir 
porque crescem os bolos e a 
que sabe realmente o 
chocolate. Mas não é tudo! 
Vamos criar uma reacção 
em cadeia com tubos, 
pedaços de madeira, 
lâmpadas e motores. É o 
momento ideal para utilizar 
a energia do Chuck e aplicar 
as Leis de Newton.

LUZ EM CIMA 
DA MESA

E se construir um circuito 
eléctrico fosse tão simples 
como carregar num botão? Em 
série ou em paralelo, vamos 
descobrir como se faz. Pela 
sustentabilidade do planeta 
vamos usar o vento, o sol e a 
força das marés. Mas a tua 
ideia luminosa vai contigo 
engarrafada num candeeiro, 
pronto a brilhar na sala lá de 
casa. Será que vais ficar um 
especialista em electricidade?

SPLASHHH… 
TOCA A METER ÁGUA

Por ventos e mares, 
atentamente navegados, e 
fazendo uso de um barco 
reciclado, vamos explorar as 
correntes marítimas. Será que 
toda a água disponível pode 
ser bebida? Nada como 
conhecer o ciclo da água para 
melhor compreender estes 
fenómenos. Não ficamos por 
aqui, seguimos para o 
Oceanário para descobrir as 
características das inúmeras 
espécies animais que reinam 
nos mares.

SE A ENERGIA 
FOSSE OUTRA

E se o limão nos desse 
energia para fazer soar o 
despertador? Vamos procurar 
ideias que protegem o nosso 
planeta e que sejam 
eficientes! Desde pás eólicas 
a simples electrólises, vamos 
descobrir a electricidade cada 
vez que soprares o moinho. 
Associamos rodas com 
electrónica para uma fazer 
uma corrida. Vamos acelerar 
com a Stella e o Terence?

VIAGEM Á LUA

O foguetão está pronto a 
descolar, queres embarcar 
numa viagem com os teus 
amigos Angry Birds? Atenção 
que terás de o construir e 
testar. Viajando pelo sistema 
solar, seguimos até ao nosso 
satélite natural para descobrir 
porque brilha a lua, o que a faz 
corar e eclipsar. Será que 
consegues recriar o ambiente 
de Marte e a translação de 
Júpiter? 


