EXPLORASTÓRIAS
VAI À ESCOLA
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 agora
também disponível para ser realizado em Jardins
de Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico!

Histórias disponíveis para explorar em Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico

“As nuvens”

de Maria Inês Almeida
e Sebastião Peixoto
Livros Horizonte

As nuvens fazem parte do nosso céu e da nossa vida. Elas têm tantas
formas, tantos feitios… por que será? Serão elas a falar connosco ou a
brincar umas com as outras? Será que elas têm imaginação? Ou revelam
uma ciência especial? Este livro revela-nos o que o céu nos diz quando
as nuvens “falam”!

“Adivinha quanto
eu gosto de ti”
de Sam McBratney
e Anita Jeram
Editorial Caminho

“Triângulo”

de Mac Barnett
e Jon Klassen
Orfeu Negro

A Pequena Lebre Castanha e a Grande Lebre Castanha
são as protagonistas desta história onde o amor é
medido e comparado! Nesta sessão de Explorastórias
vamos ser os exploradores das medições!

O Triângulo passou por triângulos pequenos, triângulos médios e
triângulos grandes. Até que chegou a casa do Quadrado e disse
"SSSSSSS", como se fosse uma cobra. Acontece que o Quadrado
tinha medo de cobras!
Entre triângulos e quadrados, este livro leva-nos a explorar as
formas geométricas que existem à nossa volta!

“Espelho”

de Suzy Lee
Editora Gatafunho

Nesta sessão de Explorastórias os nossos mini-exploradores
vão conhecer uma menina muito especial que, através de um
espelho, leva-nos a explorar a ciência da ótica, a imagem, a
luz e os reﬂexos!
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“Olhe, por favor, não viu uma
luzinha a piscar?”
de Bernardo P. Carvalho
Planeta Tangerina

Um pequeno pirilampo luzindo no escuro, percorre um longo
caminho à procura de uma outra luz… mais alguém brilhará
no escuro? Será que se estiver tudo às escuras continuamos
a ver-nos uns aos outros?
Nesta sessão de Explorastórias os nossos mini-cientistas vão
explorar a química das luzes e ter muitas surpresas luminosas!
*Este Explorastórias requer a existência de um espaço que seja possível
escurecer.

“Uma última carta”

de Antoni Papatheodoulou
e Iris Samartzi
Kalandraka

Informações e Marcações
Duração da atividade: 1h00 (à qual acresce
30 min antes para preparação da sala
e 30 min após para arrumação)
Marcações: visitas@exploratorio.pt | 239 703 897

Nesta sessão de Explorastórias recuamos no tempo e
vamos até épocas onde não havia telefone, email ou chat.
Eram épocas em que as notícias viajavam a pé e as
mensagens podiam ser secretas! Vamos construir
mensagens encriptadas e/ou escritas noutros códigos!

