2017
férias
no museu
Verão

Os 5 Tesouros
da Natureza

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

