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
“Ivo Neto,
Arquiteto”

de Andrea Beaty
e David Roberts
Edições ASA

Nesta sessão de Explorastórias o Ivo Neto é o protagonista de uma história
recheada de construções! Na companhia deste menino criativo vamos
explorar a ciência que a arquitetura e a engenharia contêm!
Preparados para pôr mãos-à-obra?

“O senhor
cavalo-marinho”
de Eric Carle
Kalandraka

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

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

“Arrumado”

de Emily Gravett
Livros Horizonte

“Vamos à
caça do urso”

de Michael Rosen
e Helen Oxenbury
Editorial Caminho

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!

Esta é a história do Pedro, um texugo que vive nas profundezas da
ﬂoresta, mas que não consegue deixar de… arrumar! É o que se chama
um grande fã de limpezas! Até que um não muito belo dia, depois de
organizar e arrumar tudo, tudinho, percebe que às vezes é bom saber
quando parar e ﬁcar com a ﬂoresta como ela é... Talvez menos organizada,
mas com árvores e sombras e muitas cores para viver com os amigos!
Neste Explorastórias exploramos a ciência das árvores, da ﬂoresta, da
natureza e do ambiente!

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 de
ﬂoresta e vamos explorar a ciência escondida na sola dos pés!

“Pé ante pé”

de Leo Leonni
Kalandraka

Com o livro “Pé ante pé”, com a ajuda de um pintarroxo esfomeado e
de uma lagarta verde como uma esmeralda, vamos medir e pesar e
contar e… Porque as medidas e as medições, são muito importantes!

Histórias disponíveis para grupos do 1º Ciclo do Ensino Básico
“365 pinguins”
de Jean-Luc Fromental
e Joëlle Jolivet
Orfeu Negro

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

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!

“Espelho”

de Suzy Lee
Editora Gatafunho

“Onde está a lua?”
de Jordi Amenós e
Albert Arranjás
Fragmenta Editorial

de Antoni Papatheodoulou
e Iris Samartzi
Kalandraka

de Amy Krouse Rosenthal
e Tom Lichtenheld
Editorial Presença

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!

Quem nunca se viu, de nariz no ar, a olhar para a Lua? Uma grande
bola luminosa e fascinante que vai ﬁcando mais pequena, mais
pequena no céu… ora bem, foi exatamente isso que aconteceu com
o Paulo: numa noite, observou que a Lua brilhava grande e redonda
no céu. No dia seguinte, reparou que era um pouco mais pequena,
e mais pequena ainda com o passar dos dias… até que desapareceu
completamente. Que mistério! Neste Explorastórias, o Paulo, com a
ajuda dos seus amigos, vai querer saber o que aconteceu à Lua!
E tu, também queres vir descobrir?

“Uma última carta”

“Pato! Coelho!”

A matemática é muito mais divertida quando podemos fazer contas
aos pinguins! Arrumá-los de diversas maneiras!
Na sessão deste Explorastórias também vamos explorar algumas
características dos pinguins e os estados físicos da água.

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!

Há um pato adorável neste livro... Não há, não! O que há é um
coelhinho muito simpático! Este é o enigma que os miniexploradores têm de resolver. No ﬁnal aprendem que o mundo
que nós vemos pode mudar consoante a nossa perspetiva da
realidade!
Venham pôr mãos à obra e explorar tudo o que há para explorar
sobre ilusões de ótica!

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

