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ORA BOLAS!
Bolas? Bolas, há muitas!
Fazem parte do nosso dia-a-dia, e, para onde quer que
olhemos surgem por todo o lado, seja por obra da Natureza
ou pela mão do Homem.
Mas aﬁnal, o que é uma bola?
Que tipos de bolas existem e o que podemos fazer com
elas? Há bolas que servem para brincar e outras que são
para comer. E será que todas as bolas ﬂutuam? Será que as
conseguimos fazer explodir?
Ora bolas! ... Vamos explorar juntos?

CIENCIA EM PALCO
Ora Bolas! Ciência em Palco é um espetáculo que
promove a literacia cientíﬁca, aliando a ciência e
a arte. Esta produção do Exploratório – Centro
Ciência Viva de Coimbra conta com o apoio da
Direção Regional de Cultura do Centro.
Com uma grande componente interativa, o público é
convidado a subir ao palco, a experimentar e a
comprovar as hipóteses colocadas.
Destinado a todos os públicos, familiar e escolar, o
espetáculo está em cena no Exploratório e encontra-se
disponível também para digressão a outros espaços.
Dada a sua plasticidade, permite que seja apresentado numa
sala de espetáculos convencional ou numa sala de aula.

CARACTERISTICAS
Show dinamizado por 2 animadores
Duração aproximada de 60 min
Adaptado para público familiar e público escolar
Número de espectadores dependente da capacidade da sala
Possibilidade de realização de 2 a 3 sessões por dia
(com possibilidade de maior permanência)

REQUISITOS
Área de cena preferencialmente com 9m por 5m
(possibilidade de adaptação a espaços mais pequenos)

Acesso a ponto de energia e água
Acesso rápido para voluntários que queiram subir ao palco
Acesso para acederem bancadas com rodas
Tela de projeção de vídeo e projetor de vídeo
(preferencialmente)

Possibilidade de blackout
(preferencialmente)

Montagem: 2h30
Necessidade de intervalo de 1h entre cada sessão
Desmontagem: 2h
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