


Destinatários: Estudantes das Escolas Secundárias 9º, 10º, 11º e 12º ano
Cada aluno ou grupo poderá apenas realizar as atividades no período da manhã ou da tarde.

Consulte o Programa de Atividades e faça a sua Inscrição através do site:
www.isa.ulisboa.pt

preenchendo a ficha de inscrição respetiva, com indicação dos workshops que pretendem frequentar.
As inscrições podem ser individuais ou coletivas.

Receção dos participantes
Entrega de documentação
Formação dos grupos

Sessão de Boas Vindas
apresentação do ISA

Atividades W1

Visita guiada à Tapada da Ajuda

Atividades W2

MANHÃ
9h00 - 9h30
 
 

9h30 - 10h00  

10h00 - 11h00

11h00 - 12h00

12h00 - 13h00

Receção dos participantes
Entrega de documentação
Formação dos grupos

Sessão de Boas Vindas
apresentação do ISA

Atividades W1

Visita guiada à Tapada da Ajuda

Atividades W2

14h00 - 14h30
 
 

14h30 - 15h00  

15h00 - 16h00

16h00 - 17h00

17h00 - 18h00

TARDE

Dos jardins ao território

Porque muda a cor de frutos e vegetais?

Produção de Biodiesel

Gastronomia Molecular? 

As bactérias nos nossos petiscos

Trabalhar o chocolate: arte e ciência

Películas para embalagens comestíveis

O maravilhoso mundo dos micróbios

Quando o ambiente e os genes conversam

As impressões digitais no nosso ADN

O vinho e a saúde

O Azeite: da Oliveira ao Prato

GPS em tratores e máquinas agrícolas

Reciclar e valorizar resíduos| 
Vem conhecer uma Unidade-Piloto de compostagem

Da Madeira ao Papel

Ovos e galinhas

Visita à vinha da Tapada

Vamos ver um projeto de arquitetura paisagista?

Ciência de Comer e Chorar por Mais…

Ervas aromáticas e especiarias: cheiram bem, sabem 
bem, mas não só…

Fantasias de arroz

A emoção das emulsões que comemos

Produção de Biodiesel

Sabores Tropicais

O destino de um cromossoma

Quando as plantas vão ao médico

Entre Aromas e Sabores

Vinhos malcheirosos: defeito ou feitio?

Proteger o que comemos 

Da Semente à Floresta

ATIVIDADES W1 ATIVIDADES W2


