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FÉRIAS NO MUSEU EO 2015 Lisboa | Oficinas De Ciência | 22 Jun. A 17 Jul., 2ª A 6ª: 9.30h-12.30h,
14h-17h | 6-12 | 12,5EUR
 O Museu Nacional de História Natural e da Ciência organiza programas de férias para crianças, em
que a cada dia há dois módulos de atividades, um de manhã e outro à tarde.
 No Ano Internacional da Luz , diversas atividades alusivas ao tema.
 A luz na Natureza
 
 A luz na vida das plantas
 As plantas adaptam-se na procura de luz e as cores que as flores e os frutos refletem são essenciais à
sua reprodução. vem aprender e construir modelos úteis para a tua casa.
 Visão fóssil
 Nesta atividade vamos falar sobre a evolução da visão nos animais e construir modelos de fósseis em
papel.
 Animais às Escuras
 Vamos falar dos animais que exploram a vida em ambientes de sombra e de total escuridão e
descobrir quais as adaptações encontradas para aí sobreviverem.
 
 Física divertida
 Visita animada à Exposição da Física passando por módulos apelativos para as crianças.
 
 À luz das Estrelas
 Vamos descobrir que para além da luz, as estrelas também têm vento e outras características.
 
 O porquê dos pigmentos
 São muitas as cores na natureza: vem conhecê-las, extrair pigmentos de elementos naturais e saber
o seu porquê.
 
 Camuflagem e mimetismo nos animais
 Quais as formas encontradas por algumas espécies de animais para iludirem as outras em relação à
sua presença? Vamos descobrir.
 Imagem no espelho
 Será que a imagem de um objeto é igual em qualquer tipo de espelho? E quantas imagens de um
objeto podemos obter? Vamos descobrir e construir um caleidoscópio.
 
 A luz na vida das borboletas
 Explorando o jardim do Borboletário vamos descobrir as diferenças entre as borboletas diurnas e
noturnas e os efeitos da luz no seu ciclo de vida.
 
 Jogos de cores
 Vamos contar as cores do arco-íris, as peças do tangram, fazer jogos matemáticos e construir um
cubo mágico de frutas.
 
 22 a 26 jun.: 9.30h-12.30h, 14h-17h
 A luz e a tecnologia
 
 Borboletas inovadoras
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 Nesta atividade iremos descobrir como as borboletas inspiram os cientistas nos seus trabalhos de
investigação.
 
 Formas e cores
 As formas e cores estão por todo o lado e com elas podem-se construir pavimentações. Vamos
construir algumas e observar simetria e reflexão.
 
 Animais Luminosos
 Vamos descobrir animais que conseguem emitir luz, como o fazem e qual a sua função. A sessão
termina com uma atividade de desenho e/ou modelagem.
 
 A luz e os minerais
 Vamos observar as propriedades óticas dos minerais em amostra de mão e construir modelos de
papel de pedras preciosas lapidadas.
 
 As plantas por dentro
 A tecnologia que utiliza a luz permite-nos estudar diferentes órgãos, estruturas e suas funções. Vem
conhecer as plantas por dentro com a ajuda de lupas e microscópios.
 
 À Volta do Sol
 Vamos descobrir e utilizar instrumentos antigos que eram usados em navegação astronómica para
depois construir um astrolábio em cartão.
 
 O Telescópio Espacial Hubble: 25 anos de observações e descobertas
 Visita ao Espaço Hubble e sessão de Planetário subordinada ao mesmo tema.
 
 Os minérios das minas
 Vamos falar do volfrâmio da mina da Panasqueira e construir um modelo de uma lâmpada com
materiais recicláveis.
 
 Animais de todas as Cores
 Vamos explorar as cores de diferentes espécies animais e qual o seu significado. Realizamos depois
uma atividade de desenho e/ou modelagem.
 
 Bolinhos de coco cozidos ao sol
 Nesta atividade vamos falar de energia, construir um modelo de forno sola e fazer bolinhos de coco e
saboreá-los.
 
 29 jun. a 3 jul.: 9.30h-12.30h, 14h-17h
 A luz e a arte
 
 Diário zoográfico
 Partindo de uma expedição pelas exposições de animais do museu e pelo Jardim Botânico, vamos
construir um registo gráfico dos animais observados.
 
 Rochas translúcidas
 Vamos assistir a uma demostração de microscópio petrográfico e elaborar pinturas e colagens
inspiradas nas imagens vistas ao microscópio.
 
 Flores de Origami
 Como descreves uma flor? Conseguimos reproduzir flores em papel? Nesta atividade vamos observar
as flores do Jardim Botânico e construir modelos em Origami.
 
 O céu de Galileu
 Sessão de Planetário em que Galileu fala de si enquanto astrónomo de uma forma simples e
divertida!
 

Página 2



 O Borboletário num desenho animado
 Numa visita ao Borboletário ficaremos a conhecer o ciclo de vida de várias espécies de borboletas e
faremos um desenho animado utilizando uma lanterna mágica.
 
 Ilusões de Ótica
 Será que a imagem de um objeto é igual em qualquer tipo de espelho? Vamos experimentar os
espelhos planos, côncavos e convexos e descobrir as anamorfoses.
 
 Plantas ao serviço da arte
 São inúmeras as plantas utilizadas na Arte, como inspiração ou matéria-prima. Vem conhecê-las e
construir a tua própria obra de arte!
 
 Teatro de sombras. como se propaga a luz?
 Será que todos os materiais se deixam atravessar pela luz? Vamos construir uma caixa e uma história
para contar e brincar com a luz, materiais e as sombras.
 
 Geologia com muita tinta!
 Vamos falar dos minerais enquanto pigmentos usados ao longo da História. E a seguir elaboraremos
pinturas com pigmentos.
 
 Sanduiches em forma de baralho de cartas
 Nesta atividade vamos falar da origem dos cereais como o trigo, milho, centeio e aveia e fazer um
divertido baralho de cartas comestível.
 
 6 a 10 jul.: 9.30h-12.30h, 14h-17h
 A luz e o saber
 
 Descobrir o que as borboletas sabem
 Algumas borboletas migram, mas como sabem o caminho a seguir? Durante a noite, como é que as
borboletas se orientam enquanto voam? Vem descobrir.
 
 A luz através dos minerais
 Começamos com uma atividade de observação de rochas e areia ao microscópio petrográfico e à lupa
binocular. De seguida elaboramos geodes em cascas de ovo.
 
 A Luz e os Animais
 De que forma os animais fazem uso da luz para ajudar à sua sobrevivência? A sessão termina com
uma atividade de desenho e/ou modelagem.
 
 A cor nas plantas
 As plantas dependem da cor das suas flores ou frutos para garantir a reprodução. Vem conhecer
exemplos no Jardim Botânico e construir fantoches com histórias sobre a polinização.
 
 Sementes: um tesouro da humanidade
 O cultivo de plantas para a nossa alimentação é milenar e respeita épocas e procedimentos próprios:
vem ver como se conservam sementes no Jardim Botânico.
 
 Minerais por todo o lado
 Vamos observar minerais usados em objetos do quotidiano. E depois construímos diagramas
exemplificativos das aplicações dos minerais.
 
 Animais disfarçados
 Quais as formas encontradas por algumas espécies de animais para se disfarçarem no ambiente? No
final, vamos procurar representar estas estratégias a partir de desenhos.
 
 O Rei Sol e os Planetas
 Vamos descobrir que há planetas que emitem mais luz do que aquela que recebem do Sol!
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 A sombra, a noite e as plantas
 Porque existem plantas que abrem as flores à noite, enquanto outras só as abrem de manhã? Vem
saber porquê e construir um cenário para breves jogos dramáticos.
 
 Na face da Lua
 Vamos conhecer o movimento e as fases da Lua usando fotografias e chapéus, construindo um ciclo
lunar completo. E depois fazemos e saboreamos bolachas em forma de fases da lua.
 13 a 17 jul.: 9.30h-12.30h, 14h-17h
 Preço: 12,5EUR/módulo
 Inscrições: 213 921 808 | E-mail
 MUSEU NACIONAL DE HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA
 Rua da Escola Politécnica 56,58 - Lisboa
Tel: 213 921 800
 website email localização transportes
 Autocarros: 58, 773
 Metro: Rato
 Adicionar ao calendário Imprimir Gostos 0
21 visualizações
 22 jun. a 17 jul., 2ª a 6ª: 9.30h-12.30h, 14h-17h
Idade
Maiores de 6 anos
 
Preço
12,5EUR
 
Acompanhamento
Sem pais
 
Reservar
Marcação prévia
 
clique aqui
 
Acessibilidade
Acesso fácil
 
Restauração
 
 
Pagamento
Multibanco
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