
CIÊNCIA VIVA NO VERÃO! EO 2017

Todo o País Especial Sugestões

Para aproveitar o verão da melhor forma, os Centros de Ciência Viva, um pouco por todo o país, dinamizam atividades para toda a
família.

A  Ciência  nunca  foi  tão  fácil  de  aprender  como  nestas  atividades  de  verão.  Conhecer  a  biodiversidade,  as
propriedades de plantas, ser um verdadeiro explorador ou observar por microscópios são algumas das propostas
para este verão. Descubra as nossas sugestões e agarre-se à ciência!

O  pão  no  Moinho  de  Este  (http://estrelaseouricos.sapo.pt/agenda/oficinas-e-cursos/o-pao-no-moinho-de-
este-16487.html)
Braga | Moinho de Este
Os mais novos têm a oportunidade de explorar a ciência de forma bastante divertida. Como é que coze o pão? E o
que o faz crescer? Estas perguntas serão respondidas neste ateliê!
31 jul. a 3 ago.

Extraindo os Aromas da Floresta (http://estrelaseouricos.sapo.pt/agenda/oficinas-e-cursos/extraindo-os-aromas-
da-floresta-16489.html)
Proença-a-Nova | Parque Empresarial de Proença-a-Nova
As plantas oferecem-nos aromas, sabores e cores com que nos podemos deliciar. Visite uma empresa que extrai
óleos essenciais obtidos por destilação com arrastamento de vapor e descubra quais as características das plantas
da floresta!
1 ago.

O  berço  da  aviação  militar  (http://estrelaseouricos.sapo.pt/agenda/exposicoes-e-museus/o-berco-da-aviacao-
militar-16488.html)
Sintra | Museu do Ar
Descubra a Granja do Marquês e conheça o local de culto mandado erigir pelo avô e homónimo do célebre



Marquês de Pombal. Uma visita que fará toda a família apaixonar-se pela aviação militar e descobrir o que já
existiu nesta Base Aérea!
1, 19 ago.

(http://estrelaseouricos.sapo.pt/agenda/exposicoes-e-museus/brincar-no-dia-dos-avos-16438.html)Vulcões  na
Terra  e  no  Mar  (http://estrelaseouricos.sapo.pt/passear/parques-e-ar-livre/vulcoes-na-terra-e-no-
mar-16491.html)
São Miguel | Expolab
O arquipélago dos Açores é conhecido pelos seus vulcões. Nesta visita por São Miguel, miúdos e graúdos vão
descobrir muitas curiosidades sobre a geo e a biodiversidade destas paisagens únicas da ilha. Depois de toda a
aprendizagem sobre a história dos vulcões e da sua atividade,  o percurso termina com um banho termal na
Ferraria.
5 ago.

(http://estrelaseouricos.sapo.pt/agenda/exposicoes-e-museus/historia-e-trofeus-benfiquistas-12024.html)C.S.I.  na
Mina! (http://estrelaseouricos.sapo.pt/agenda/oficinas-e-cursos/csi-na-mina-16492.html)
Grândola | Centro de Ciência Viva do Lousal
Esta atividade é destinada a verdadeiros exploradores! Para a conseguir completar o peddy-paper, terá de seguir
determinadas pistas, realizar algumas tarefas e responder a algumas questões. Prepare-se para uma investigação
no interior da Mina do Lousal.
6 ago.

Biodiversidade  do  Charco  (http://estrelaseouricos.sapo.pt/agenda/oficinas-e-cursos/biodiversidade-do-charco-
16493.html)
Braga | Planetário - Casa da Ciência de Braga
Os avós são sempre os melhores cozinheiros do mundo! Por isso, neste workshop, a dupla de grandes e pequenos
cozinheiros irá confecionar bolachas de manteiga e, no final, decoram o rótulo da lata de bolachas, de forma a que
esta seja única e especial!
7, 9, 11, 14, 17, 18 ago.

(http://estrelaseouricos.sapo.pt/agenda/oficinas-e-cursos/manhas-criativas-16148.html)Nem  tudo  o  que  vem  à
rede  é  peixe!  (http://estrelaseouricos.sapo.pt/passear/parques-e-ar-livre/nem-tudo-o-que-vem-a-rede-e-peixe-
16495.html)
Alcanena | Polje de Mira Minde
Num percurso no Polje de Mira Minde, que engloba um enorme património natural e que inunda nos meses de
inverno, os participantes podem conhecer as árvores que nos transportam à época dos Descobrimentos, nascentes
temporárias e um ecossistema importantíssimo para inúmeras espécies.
19 ago.


