
SEMANA INTERNACIONAL 
DO CÉREBRO  

TERÇA A SEXTA · 10.00 > 13.00 · 14.00 > 18.00
FIM-DE-SEMANA · 11.00 > 14.00  · 15.00 > 18.00

EM ACTUALIZAÇÃO…

Quando andas de bicicleta a toda a velocidade sem perder 
o equilíbrio, o teu cérebro está alerta e a coordenação a 
funcionar. Mas a que velocidade te consegues adaptar a 
novas realidades?

ENCONTRO COM O DESCONHECIDO

Como reages perante o desconhecido? Tens coragem de 
arriscar? E quando te assustas, reages em reflexo? Vem 
testar os teus impulsos de sobrevivência.

NEM TUDO É O QUE PARECE

Será o mundo tal como o vemos? Ou o nosso cérebro 
também se engana? Descobre como a mente combina a 
informação visual para construir uma realidade à medida.

INTERFERÊNCIAS

Ler um conjunto de palavras ou ordenar por ordem 
alfabética parece-te uma tarefa simples? Sabes como 
reage o teu cérebro quando recebe em simultâneo duas
informações conflituantes? Usa a velocidade para testar a 
tua capacidade de concentração.

MEMÓRIA DE ELEFANTE

Lembras-te do que foi o jantar ontem? E da última pessoa 
com quem falaste hoje? A memória é uma das 
ferramentas mais importantes de que dispomos, mas tal 
como um músculo, tem de ser treinada. Vem testar a tua 
memória e nunca mais te esquecerás das chaves de casa.

SENSIBILIDADES

Conheces a história da princesa e da ervilha? 
Consegues teclar com os punhos fechados? Testa os teus 
limites e vem descobrir o quão sensível és ao tacto.

FIM-DE-SEMANA · 12.00 · 13.00  · 16.00  ·  17.00

VISITA ACOMPANHADA AO EXPLORA

Como sentimos e percebemos o mundo que nos rodeia? 
Será o mundo tal como o vemos?
Descobre o Explora como nunca o viste.
As visitas têm a duração de 20 minutos e estão limitadas 
à participação de 10 pessoas por sessão.

Inscrições na bilheteira no próprio dia.

Sabias que o cérebro comanda o que dizes, o que pensas e o que fazes? E que na maioria das vezes nem dás 
conta disso?

Quando estendemos o braço para agarrar uma maçã vermelha e sentimos o seu aroma, ou quando a 
mordemos e experimentamos o seu sabor doce e ouvimos o som crocante, estamos a usar o cérebro. 

Durante a Semana Internacional do Cérebro no Pavilhão do Conhecimento vais encontrar ilusões de óptica 
que te fará duvidar do que vês, colocar o teu equilíbrio à prova, testar a tua memória e concentração e saber 
como reages perante o desconhecido.

Mas os desafios não ficam por aqui. Participa nesta iniciativa e vem descobrir como o cérebro nos ajuda a 
compreender o mundo através do que ouvimos, vemos, saboreamos, cheiramos e/ou tocamos.

10 a 18 de Março | Participação gratuita* 

*  participação gratuita mediante aquisição de bilhete de acesso 
    às exposições
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