2017
férias
no museu
Verão

Os 5 Tesouros
da Natureza

junho
26 a 30

6–12

26 jun

28 jun

9:30 - 12:30

9:30 - 12:30

Vamos falar dos seres vivos
que habitavam os continentes
do passado.

A história que conta um rio
sobre os cinco tesouros
da natureza.

Vamos falar do aparecimento
e evolução das asas em
diferentes grupos animais.

30 jun

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

À caça de energia

Uma História Natural

A vida nos mares
de outrora

Vamos falar dos seres vivos que
habitavam os mares do passado.

Design: Sala de Desenho

crianças

27 jun
9:30 - 12:30

9:30 - 12:30

Vai semente, vai

O que nos dizem os cinco
sentidos sobre a diversidade
das sementes e como
se dispersam.

Todos os organismos vivos
precisam de energia para viver.
Vamos falar de animais que
procuram, perseguem
e capturam outros animais
para se alimentarem.

29 jun

14:00 - 17:00

9:30 - 12:30

O ar tem peso

Cereais ao almoço?

A Terra está rodeada por
uma enorme massa de ar.
Vamos pesar o ar e construir
um modelo de anemómetro.

Vamos jogar sobre os temas
da alimentação saudável,
do consumo consciente
e do desperdício alimentar.
Fazer e saborear saborosos
bolinhos de arroz.

14:00 - 17:00

Plantas na minha
comida?

Asas para voar

Vamos jogar e aprender como
as plantas são tão importantes
na nossa alimentação.

O que é o jantar?
Vamos jogar o trivial da
alimentação mediterrânica
e decidir o que é o jantar.

14:00 - 17:00

A vida nos
continentes
de outrora

Em cada dia há dois módulos de atividades: 9:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00 ∙ Receção das crianças: 8:45 - 9:30 ∙ Entrega das crianças: 17:00 - 17:45.
•
Preço: 25€/dia ∙ 100€/semana
Desconto de 10%: inscrição do segundo filho; filhos dos colaboradores da Companhia de Seguros Caravela ∙ Descontos não acumuláveis.
O pagamento deverá ser efetuado, após a confirmação da inscrição, na receção do Museu, em dias úteis 10:00 - 17:00, ou por transferência bancária.
A inscrição só ficará concluída após o pagamento.

museus.ulisboa.pt
informações e inscrições:
geral@museus.ulisboa.pt • t: 213 921 808

2017
férias
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Verão

Os 5 Tesouros
da Natureza

julho
3a7

3 jul

um modelo do nosso planeta
em rotação e simular o
movimento de um pêndulo.

9:30 - 12:30

Plantas aos
bocados

5 jul

As plantas são um tesouro da
Natureza. Que bocados das
plantas comemos?

9:30 - 12:30

14:00 - 17:00

Caixa mistério

Vamos conhecer melhor a
história e as coleções deste museu
e fazer um jogo de identificação
de objetos representativos
das diferentes coleções.

4 jul

14:00 - 17:00

Energia Fóssil

6 jul

À descoberta de animais que
vivem às escuras e de como se
adaptaram para sobreviverem
nessas condições.

9:30 - 12:30

Viver às escuras

14:00 - 17:00

Planeta Terra

A Terra roda em torno de si
própria. Vamos construir

Minerais no nosso
dia a dia

Os minerais e a sua presença
em diferentes produtos que
utilizamos no nosso dia a dia.

7 jul
9:30 - 12:30

À beira de água

Vamos descobrir como vivem
os seres vivos que habitam nas
margens de rios, lagos e mares.

A origem dos combustíveis
fósseis: carvão, petróleo
e gás natural.

9:30 - 12:30

6–12

14:00 - 17:00

O que é o almoço?
Vamos jogar o dominó
gigante sobre a alimentação
mediterrânica e descobrir
o que temos para almoçar.

crianças

14:00 - 17:00

À descoberta
dos 5 tesouros
Caça aos 5 tesouros da
natureza no Museu.

Leguminosas para
o almoço?
Vamos jogar sobre os temas
da alimentação saudável, do
consumo consciente
e do desperdício alimentar.
Fazer e saborear deliciosos
hambúrgueres de feijão.

Em cada dia há dois módulos de atividades: 9:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00 ∙ Receção das crianças: 8:45 - 9:30 ∙ Entrega das crianças: 17:00 - 17:45.
•
Preço: 25€/dia ∙ 100€/semana
Desconto de 10%: inscrição do segundo filho; filhos dos colaboradores da Companhia de Seguros Caravela ∙ Descontos não acumuláveis.
O pagamento deverá ser efetuado, após a confirmação da inscrição, na receção do Museu, em dias úteis 10:00 - 17:00, ou por transferência bancária.
A inscrição só ficará concluída após o pagamento.

museus.ulisboa.pt
informações e inscrições:
geral@museus.ulisboa.pt • t: 213 921 808
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julho
10 a 14

10 jul
9:30 - 12:30

Exploradores
do Jardim

Munidos de mapa e caderno
de campo vamos descobrir
tesouros da biodiversidade no
Jardim Botânico.
14:00 - 17:00

Ondas do mar

O vento origina as ondas
do mar. O que é uma onda?
Vamos falar da propagação, do
movimento das ondas
e de energia.

11 jul
9:30 - 12:30

Navegar, navegar

Vamos falar de animais que
percorrem grandes distâncias
através dos oceanos.
14:00 - 17:00

Água, para que
te quero?

crianças

6–12

Vamos descobrir a importância
da água e aprender truques
para a poupar. No final vamos
construir o ciclo da água.

do consumo consciente
e do desperdício alimentar.
Fazer e saborear deliciosos
biscoitos de banana.

12 jul

14:00 - 17:00

O que é o jantar?

9:30 - 12:30

Vamos jogar sobre os temas
da alimentação saudável,
do consumo consciente
e do desperdício alimentar.
Fazer e saborear deliciosos
biscoitos de banana.

A vida nos mares
de outrora

Vamos falar dos seres
vivos que habitavam os mares
do passado.
14:00 - 17:00

14 jul

Vamos conhecer melhor
as propriedades da água,
separar os átomos desta
molécula e explorar a
densidade de vários líquidos.

9:30 - 12:30

A química da água

13 jul

Animais por todo
o lado

À descoberta dos animais
que existem no museu,
incluindo o Jardim Botânico.

9:30 - 12:30

Fruta para
o almoço?

Vamos jogar sobre os temas
da alimentação saudável,

14:00 - 17:00

A vida nos mares
de outrora
Vamos falar dos seres vivos
que habitavam os mares
do passado.

Em cada dia há dois módulos de atividades: 9:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00 ∙ Receção das crianças: 8:45 - 9:30 ∙ Entrega das crianças: 17:00 - 17:45.
•
Preço: 25€/dia ∙ 100€/semana
Desconto de 10%: inscrição do segundo filho; filhos dos colaboradores da Companhia de Seguros Caravela ∙ Descontos não acumuláveis.
O pagamento deverá ser efetuado, após a confirmação da inscrição, na receção do Museu, em dias úteis 10:00 - 17:00, ou por transferência bancária.
A inscrição só ficará concluída após o pagamento.

museus.ulisboa.pt
informações e inscrições:
geral@museus.ulisboa.pt • t: 213 921 808

2017
férias
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Verão

Os 5 Tesouros
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julho
17 a 21

17 jul
9:30 - 12:30

A chave
da Natureza

Nós temos a chave para
descobrir as plantas no Jardim
Botânico. Vamos construir
histórias e representá-las.
14:00 - 17:00

A origem dos combustíveis
fósseis: carvão, petróleo
e gás natural.

Caixa de sombras
Vamos explorar os conceitos

9:30 - 12:30

As plantas
e os animais no
nosso campo

Vamos explorar os conceitos
de luz e sombra, construir um
cenário, uma estória e no final
conceber o nosso espetáculo.

Vamos identificar e registar
no nosso caderno de campo as
diferentes espécies de plantas e
animais que vivem à nossa volta.
14:00 - 17:00

19 jul

14:00 - 17:00

As forças da Terra

Na exposição participativa de
Física exploramos as forças do
nosso planeta e como podem
ser tão importantes para a vida.
Vamos também descobrir o que
é a energia e como podemos
utilizar fontes renováveis.

21 jul
9:30 - 12:30

Caixa de sombras

9:30 - 12:30

As plantas e os
animais no nosso
campo

desperdício alimentar.
Fazer e saborear deliciosos
biscoitos de banana.

14:00 - 17:00

18 jul

6–12

de luz e sombra, construir um
cenário, uma estória e no final
conceber o nosso espetáculo.

Vamos identificar e registar
no nosso caderno de campo as
diferentes espécies de plantas e
animais que vivem à nossa volta.

Energia Fóssil

crianças

À descoberta
dos 5 tesouros

Caça aos 5 tesouros da
natureza no Jardim Botânico.
14:00 - 17:00

20 jul
9:30 - 12:30

Fruta para
o almoço?

Vamos jogar sobre os temas
da alimentação saudável,
do consumo consciente e do

Terra: um planeta
especial

O nosso planeta é muito
especial: numa sessão de
Planetário sobre o Sistema Solar
e na exposição A Aventura da
Terra vamos entender porque
é possível a vida na Terra!

Em cada dia há dois módulos de atividades: 9:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00 ∙ Receção das crianças: 8:45 - 9:30 ∙ Entrega das crianças: 17:00 - 17:45.
•
Preço: 25€/dia ∙ 100€/semana
Desconto de 10%: inscrição do segundo filho; filhos dos colaboradores da Companhia de Seguros Caravela ∙ Descontos não acumuláveis.
O pagamento deverá ser efetuado, após a confirmação da inscrição, na receção do Museu, em dias úteis 10:00 - 17:00, ou por transferência bancária.
A inscrição só ficará concluída após o pagamento.

museus.ulisboa.pt
informações e inscrições:
geral@museus.ulisboa.pt • t: 213 921 808

