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 Jardins de Infância

“Ninhos”

de Pepe Márquez
e Natalia Colombo
Kalandraka

Grandes, pequenas, acessíveis, escondidas, originais, simples... as aves vivem
nos mais díspares lugares onde constroem os seus ninhos.
Com humor e alguma pitada de absurdo, os autores do livro apelam à reﬂexão
sobre conceitos como a diversidade e a biodiversidade, apresentando
diferentes tipos de aves extravagantes, ninhos originais e diversas
composições familiares.

“Triângulo”

de Mac Barnett
e Jon Klassen
Orfeu Negro

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!

“O meu balão
vermelho”

de Kazuaki Yamada
Editora Gato na Lua

Esta é uma história onde o urso, o coelho, o pinguim,
o elefante, a girafa e a menina partem juntos numa
aventura à procura do balão que voou pelos céus!
Os exploradores de histórias e de ciência vão também
partir à procura da ciência escondida nos balões!

“Ivo Neto,
Arquiteto”

de Andrea Beaty
e David Roberts
Edições ASA

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!
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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 vamos explorar a ciência das
luzes e ter muitas surpresas luminosas!
*Este Explorastórias requer a existência de um espaço que seja possível
escurecer.

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

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 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!

