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Estudo do meio - 1.º CEB

À descoberta de si mesmo
• O seu corpo. 
• A saúde do seu corpo.  
• A segurança do seu corpo.

Preparação da visita

Para preparar a sua visita, com acompanhamento  
do nosso serviço educativo, contacte-nos previamente 
através do email servicoeducativo@cienciaviva.pt.
De terça a sexta (sábados e domingos após 
confirmação), realizam-se visitas acompanhadas 
gratuitas para educadores, professores ou técnicos. 

A título de sugestão, indicam-se 5 pontos a considerar 
na preparação da visita:

1. Selecione as exposições / módulos que melhor se 
adequam aos objetivos que pretende atingir e à faixa 
etária do grupo.
Todas as exposições são acessíveis a todas as faixas 
etárias, devendo ser feita uma abordagem adaptada às 
idades do grupo.

2. Consulte as imagens e a descrição dos módulos  
em Exposições.

3. Elabore um guião de visita e organize grupos de 
trabalho. Poderá encontrar algumas sugestões em 
Materiais de Apoio.

4. O sucesso de uma visita depende também do 
envolvimento dos alunos com o espaço que estão a 
visitar. Por isso, informe sempre os seus alunos sobre o 
que vão visitar e quais os objetivos da visita.

5. Para que a visita de todos os que se encontram no 
Pavilhão seja o mais agradável possível, informe os 
alunos sobre as normas de funcionamento do Pavilhão e 
distribua o plano de visita.

RISCO - Uma exposição para audazes

Exposição sobre o risco e a audácia. O risco domina a vida dos seres humanos e é essencial para que cada um 
conheça os seus limites e cresça enquanto indivíduo. Que riscos vale a pena correr? Como conciliar a necessidade 
de arriscar com a liberdade pessoal e segurança de todos?

Criada num consórcio internacional com os centros de ciência La Cité des Sciences & de l´Industrie, em Paris, e 
Heureka, em Helsínquia a exposição integra 25 experiências interactivas que exploram o conceito de risco e os 
seus universos. Teste os seus limites a andar numa corda bamba, a escalar uma montanha ou a desactivar uma 
bomba. Aqui pode confrontar-se com o risco partilhado, tomar decisões em conjunto e descobrir como estas têm 
consequências a nível colectivo. Vai correr o risco de entrar?

Enquadramento Curricular

RISCO - UMA EXPOSIÇÃO PARA AUDAZES 

INTRODUÇÃO

http://pavconhecimento.pt/visite-nos/exposicoes/
http://pavconhecimento.pt/escolas/materiais-de-apoio/
http://new.pavconhecimento.pt/escolas/preparacao-de-visitas/normas.asp
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Será que estás preparado para atravessar o deserto em cima de um camelo? E que tal experimentar uma expedição ao 
Pico Aneto, o mais elevado pico dos Pirenéus que possui uma altitude de 3404 m.  Será que o equipamento que se usa 
em cada uma das expedições será o mesmo? Seleciona uma expedição e escolhe os materiais e equipamentos que 
consideras adequados para essa expedição.

RISCO - UMA EXPOSIÇÃO PARA AUDAZES 

EXPLORAÇÃO EM VISITA

Risco, uma exposição para audazes propõe uma reflexão em três temas organizados nas seguintes áreas:

 O QUE É O RISCO?  
Na primeira parte da exposição irás descobrir que é difícil definir o risco. É possível, é provável… é uma eventualidade.

 A AUDÁCIA INDIVIDUAL  
Como se reage face ao risco? Como se corre riscos? A segunda parte da exposição leva-nos a refletir sobre o risco.  

 RISCOS PARTILHADOS  
Será que quem corre um risco está sempre consciente das consequências sobre os outros? Na última parte da 
exposição descobrirás que algumas escolhas não são só perigosas para quem corre o risco, mas também para os 
outros. Como se protege um grupo do risco?

Sugere-se a exploração dos seguintes módulos:

A CAMINHADA

No módulo existem dois conjuntos coloridos, cada qual com seis objectos, que representam diferentes situações de risco.  
Escolhe um dos conjuntos: verde ou laranja. Coloca no topo da “escada” o item que consideras mais arriscado e os restantes objectos 
por ordem decrescente de risco até chegar à base. O que causará mais mortes anuais no mundo? O tabaco ou o álcool?  
Serão os mosquitos responsáveis por mais mortes do que os tubarões? Provavelmente a escolha que cada um faz será diferente da 
de outros visitantes. A tua história de vida, valores e personalidade afectam a tua decisão. 

RISCOS TOP
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A actividade vulcânica pode originar catástrofes naturais. O filme dá a conhecer a história de algumas catástrofes. Por que motivo as 
pessoas continuam a viver em zonas de risco como zonas sísmicas, costeiras e vulcânicas?  
Apesar da violência de algumas erupções vulcânicas e do seu poder de destruição, os vulcões também criam novas paisagens.  
As populações escolhem ocupar as suas encostas por motivos diversificados: solos férteis que servem como excelentes campos de 
cultivo, presença de materiais valiosos como o ouro, o ferro, o enxofre e os diamantes, aquecimento da água (a partir da energia obtida 
do calor proveniente do interior do nosso planeta), sendo que esta pode ser usada para aquecimento de casas e para a produção de 
energia eléctrica. Para além disso as termas são usadas para fins medicinais e a beleza das paisagens vulcânicas consegue potenciar 
o turismo e atrair visitantes.

Durante a antiguidade e até à Idade Média o risco era encarado como uma fatalidade para o Homem. Posteriormente, o avanço 
científico e tecnológico permitiu reduzir e controlar o risco. Existem várias formas de controlar o risco sendo que uma delas é 
o estabelecimento de determinado procedimento. Este corresponde a pôr em prática determinada acção ou tarefa, e pode ser 
reproduzido através de uma série de passos. O módulo simula a desactivação de uma bomba evidenciando a importância dos 
procedimentos. Também, na aeronáutica, os pilotos têm um procedimento que devem seguir em caso de avaria do reactor ou do trem 
de aterragem. Quando os procedimentos não resolvem a situação é necessário recorrer à experiência e criatividade.

QUANDO A TERRA TREME

A DESMINAGEM
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ANTES DA VISITA

Será que eu corro riscos na minha vida? 

DISCUSSÃO

Será que corro riscos no meu dia-a-dia? Será que estou 
seguro quando faço uma viagem de carro? Quando vou no 
passeio a caminhar devo ir mais perto da estrada ou o mais 
longe possível? E quando acedo à Internet?, será que estou 
em segurança?

Material:  
• Computador com acesso à internet

Procedimento:  
Discutir com os alunos alguns riscos que estes podem correr 
no dia-a-dia fazendo uso de pequenos filmes:

• Falco, Igor e o Concurso da Amizade: 
  http://videos.sapo.pt/colecaofalco#

• Segura Net: www.seguranet.pt/1_2ciclos/

• Os cliques da Maria:  
https://criancasatortoeadireitos.wordpress.com/2015/12/12/
as-historias-do-falco-os-cliques-da-maria-video-com-dicas-
de-seguranca-da-psp/

• Internet segura:  
  www.internetsegura.pt/; http://www.internetsegura.pt/quiz  
  www.internetsegura.pt/riscos-e-prevencoes

Desastres naturais - cartas de reflexão 

DISCUSSÃO · JOGO

Um desastre natural é um evento adverso que resulta de 
processos naturais e que pode levar a grandes impactos 
na sociedade tal como a perda de vidas humanas, perdas 
económicas e ambientais. Em Portugal, temos assistido 
a alguns fenómenos naturais como cheias, pequenos 
sismos, ventos ciclónicos, deslizamentos de encostas ou 
ondas de calor. De considerar ainda os incêndios florestais, 
parcialmente de origem natural. O risco traduz a probabilidade 
de ocorrência de um processo natural que poderá provocar 
danos. É um acontecimento potencial, persistente e pode 
afectar áreas muito extensas. A catástrofe é a concretização 
do risco. É real e traduz uma situação esporádica, limitada 
no tempo e que afecta um determinado local. As catástrofes 
naturais mudam o mundo e condicionam a vida dos seres 
humanos. Aborde com os alunos algumas questões 
relacionadas com as cartas de reflexão.

DE REGRESSO À SALA DE AULA…

Vulcão 

ATIVIDADE PRÁTICA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Cras quis lectus felis. Suspendisse id enim tortor. Donec 
sed eros sed ipsum pellentesque lacinia et eget ipsum.

Material:  
• Terracota 
• Uma garrafa de plástico pequena 
• Bicabornato de sódio (três colheres de sopa) 
• Vinagre (duas colheres de sopa) 
• Corante alimentar vermelho (três colheres de sopa) 
• Tabuleiro (suporte para o vulcão)

Procedimento:  
1. Colocar a terracota em torno da garrafa de plástico,  
    em que o bocal da garrafa irá corresponder à cratera  
    do vulcão, (a cratera do vulcão), dando-lhe a forma  
    de um cone.  
2. Colocar o vulcão dentro do tabuleiro. 
3. Colocar na garrafa água, detergente, bicarbonato  
     de sódio e corante. 
4. Adicionar o vinagre.  
5. Observar o que acontece.

O que aconteceu?  
Ocorreu uma reacção química entre o vinagre e o bicarbo-
nato de sódio, com a libertação de dióxido de carbono. O 
detergente é usado para fazer espuma, simulando a lava do 
vulcão, o corante dá-lhe cor. Uma erupção vulcânica cor-
responde à subida e à expulsão de magma proveniente do 
interior da Terra. Este magma é constituído por materiais 
nos três estados físicos: sólido (pequenos cristais), líquido 
(rochas e outros materiais fundidos), gasoso (CO2, H2O, etc.). 
Quando o magma atinge a superfície transforma-se em lava.

RISCO - UMA EXPOSIÇÃO PARA AUDAZES 

CADERNO DO PROFESSOR 1.º CEB
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Informação adicional  
Estar preparado para fazer face a uma situação de 
emergência pode ajudar-te a controlares melhor a situação 
e a recuperares rapidamente, uma vez que, em alturas de 
grande emergência o socorro pode demorar mais algum 
tempo a chegar até ti. Apesar das consequências dos 
desastres serem semelhantes, conhecer os riscos es-
pecíficos na sua comunidade ou região, pode ajudar-te na 
preparação. Durante uma emergência, poderás necessitar 
de bens essenciais. De acordo com a Cruz Vermelha estes 
são alguns dos bens essenciais que poderás necessitar 
em caso de emergência.

RISCO - UMA EXPOSIÇÃO PARA AUDAZES 

CADERNO DO PROFESSOR 1.º CEB

Kit de emergência 

DISCUSSÃO ⁄ ATIVIDADE PRÁTICA

Como organizar um kit para uma situação de emergência? 
Identificação de materiais necessários para um kit de 
emergência em caso de uma situação de risco.  
Quando ocorre uma situação de risco ocorre é importante 
ter alguns materiais na tua posse. 

Material:  
• Cartas com itens do jogo kit de emergência impressos.    
  [Anexo 2].

Preparação prévia da actividade:  
1. Inicie a actividade com a seguinte pergunta:  
    Se acontecesse um desastre natural precisavas de ter um  
    kit de emergência preparado? 

2. Dos 12 itens seguintes (Anexo 2), quais os que te  
    parecem mais importantes? Quais escolherias para  
    criar o teu kit de emergência? Que itens poderiam vir  
    a ser essenciais para uma situação de risco?
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RISCO - UMA EXPOSIÇÃO PARA AUDAZES 

CADERNO DO ALUNO

Situações que envolvem riscos para muitas pessoas são extremamente difíceis.

Antes de realizares a atividade, lê as instruções em primeiro lugar e segue as instruções passo-a-passo para desactivar a bomba.  
Pede ajuda a um ou dois amigos. Tiveram sucesso? Como se chama a uma série de acções específicas que se realizam por uma 
determinada ordem? Um procedimento, uma notícia, ou uma lista?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

A DESMINAGEM

Tenta completar correctamente a mochila. O módulo ilustra o universo incerto. Carta topográfica, relógio, kit de 
sobrevivência, foguete de sinalização são alguns dos objectos que podes escolher Depois de validares os objectos, 
verifica o resultado. Será que escolheste os objectos mais adequados para o percurso?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

A CAMINHADA
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•www.infopedia.pt/$sismo?uri=lingua-portuguesa-aao/cisalhamento

• https://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Geografia/Imagem_selecionada#/media/File:Puu_oo.jpg

• https://pt.wikipedia.org/wiki/Tornado#/media/File:F5_tornado_Elie_Manitoba_2007.jpg

• http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2013/07/31c.htm

• http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=811285

• http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_catastrofes_final1_isbn.pdf

• http://www.tsunami.noaa.gov/docs/htsb_final_smfile.pdf

• http://cdn2.hubspot.net/hub/356017/file-542240672-jpg/Disaster_Supply_Kit.jpg?t=1473301450715

• https://criancasatortoeadireitos.wordpress.com/2015/12/12/as-historias-do-falco-os-cliques-da-maria-video-com-dicas-de-
seguranca-da-psp/

• http://videos.sapo.pt/colecaofalco#

• https://criancasatortoeadireitos.wordpress.com/2015/12/12/as-historias-do-falco-os-cliques-da-maria-video-com-dicas-de-
seguranca-da-psp/

• http://www.cruzvermelha.pt/images/stories/pdf/o%20que%20ter%20em%20casa%20em%20caso%20de%20emergncia.pdf

•http://celuloseonline.com.br/seca-deixa-60-municipios-baianos-em-situacao-de-emergencia/

• http://www.tinoni.com/

•http://www.civil.ist.utl.pt/Web-RiProCiTy/files/Artigo_4_risco_inunda%C3%A7%C3%A3o.pdf

RISCO - UMA EXPOSIÇÃO PARA AUDAZES 
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