EXPLORASTÓRIAS
PARA GRUPOS
O programa Explorastórias do Exploratório - Centro
Ciência Viva de Coimbra foi pensado especialmente
para os mais pequenos, sendo aconselhado para
crianças dos 3 aos 9 anos de idade. As histórias infantis
são o ponto de partida para explorar a ciência escondida
nas páginas dos livros! O Explorastórias está disponível
para ser realizado para grupos em contexto de Jardim
de Infância e de 1º Ciclo do Ensino Básico.

Histórias disponíveis para grupos de Jardins de Infância

“O senhor
cavalo-marinho”
de Eric Carle,
Editora Kalandraka

Nesta sessão de Explorastórias vamos conhecer o Sr. Cavalo
Marinho, um pai do mundo submarino que ficou a guardar
os ovos dos seus bebés até que eles nascessem! Prepara-te
para mergulhar no mundo dos mares e fazer experiências
sobre algumas características dos peixes!

“O umbigo do João”
de Ramón Aragües
e Francesca Chessa,
Editora OQO

“Os de cima
e os de baixo”
de Paloma Valdívia
Editora Kalandraka

Os de Cima pensavam que Os de Baixo eram diferentes
e Os de Baixo pensavam que Os de Cima eram diferentes
também... Mas afinal quem são Os de Cima e os de Baixo?
Este Explorastórias vai dar a conhecer dois grupos de
habitantes do planeta Terra: os que vivem no hemisfério
norte e os que vivem no hemisfério sul!

“Vamos à caça
do urso”
de Michael Rosen
e Helen Oxenbury,
Editorial Caminho

“Ivo Neto,
Arquiteto”
de Andrea Beaty
e David Roberts,
Edições ASA

Nesta sessão de Explorastórias vamos conhecer
o João, um menino curioso que tinha um umbigo
mas não sabia porquê! E porque será que todos
temos esses estranhos buracos nas nossas barrigas?
É hora de descobrir este mistério e explorar a ciência
do corpo humano!

Neste passeio em família, encontrar o urso é o grande
objetivo, mas até lá, são vários os cenários e obstáculos
que todos têm que atravessar! Como soam estes cenários?
Como se sentem? Nesta sessão de Explorastórias vamos
recolher amostras da floresta e vamos explorar a ciência
escondida na sola dos pés!

O Ivo Neto é o protagonista de uma história recheada
de construções! Na companhia deste menino criativo
os exploradores de histórias e de ciência partem
à descoberta de obras de arte, esculturas, torres,
pontes, prédios e muito mais!

EXPLORASTÓRIAS PARA GRUPOS

Histórias disponíveis para grupos do 1º Ciclo do Ensino Básico
“Papá, por favor,
apanha-me a lua”
de Eric Carle
Editora Kalandraka

Nesta sessão de Explorastórias vamos brincar
com a Mónica e com a Lua! Partindo de uma
história sobre sonhos, brincadeiras e família
os mais pequenos vão descobrir a ciência
escondida no satélite natural da Terra!

“Uma última carta”
de Antonis Papatheodoulou
e Iris Samartzi,
Editora Kalandraka

Adivinha quanto
eu gosto de ti”
de Sam McBratney
e Anita Jeram,
Editoral Caminho

A Pequena Lebre Castanha e a Grande Lebre
Castanha são as protagonistas deste livro que
convida os exploradores de histórias e de ciência
a aprender a medir distâncias, alturas e tantas
coisas mais, recorrendo a réguas, fios e outros
instrumentos mais!

“365 Pinguins”
de Jean-Luc Fromental
e Joëlle Jolivet,
Editora Orfeu Negro

“Espelho”
de Suzy Lee ,
Editora Gatafunho

A matemática é muito mais divertida quando
podemos fazer contas aos pinguins! Os exploradores
de histórias e de ciência vão descobrir o mundo dos
animais, da Antártida e dos números!

Os exploradores de histórias e de ciência vão
conhecer uma menina muito especial que, através
do reflexo num espelho, explora a ciência, a imagem,
a luz e os espelhos!

Informações e Marcações
Duração aproximada: 1h00
Marcações: visitas@exploratorio.pt | 239 703 897
Lotação: máx. 25 crianças

Os exploradores de histórias e de ciência vão
recuar no tempo até épocas onde não havia
telefone, email ou chat. Eram épocas em que as
notícias viajavam a pé. E com a ajuda da ciência
vão descobrir que as cartas também podiam
conter mensagens secretas!

