2017
férias
no museu
Verão

Os 5 Tesouros
da Natureza

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

