Programa - 1.ª semana

MANHÃ
9H00-13H00

A ciência não vai de férias... de Páscoa!
2ª Feira • 8 abr

3ª Feira • 9 abr

4ª Feira • 10 abr

5ª Feira • 11 abr

6ª Feira • 12 abr

Rosa Meira Engenheira

Triângulo

Chape Chape Chape

O maluquinho da bola

Editora: Edições Asa
Autores: Andrea Beaty
e David Roberts

Editora: Orfeu Negro
Autores: Jon Klassen
e Mac Barnett

Editora: Editorial Caminho
Autores: Mick Manning
e Brita Granström

Editora: Livros Horizonte
Autores: Luísa Ducla Soares
e Pedro Leitão

Alto, baixo,
num sussurro

Inventar, explorar e até
construir máquinas que não
sabemos onde nos levarão!
Tudo a partir do livro Rosa
Meira Engenheira.
Vamos daí?

O que é que têm em comum
a geometria e a amizade?
Vamos descobrir a partir
do livro Triângulo!
Contar até três, até quatro!
E, claro, pregar partidas
aos amigos! Vens?

Quem quer descobrir de
onde vem a água, por onde
passa e como vai do mar às
nuvens? E como chega até
ao nosso chuveiro? Com o
livro Chape chape chape é
fácil e divertido!

Vamos pular e rebolar e rodar
e soprar e saltar até não
podermos mais! Com o livro
O maluquinho da bola vão
ser bolas, esferas, berlindes,
bolas de sabão… e até
o Pêndulo de Newton!

Não é nada difícil
O livro dos labirintos

Onde está a lua?

Pé Ante Pé

TARDE
14H00-18H00

Editora: Kalandraka
Autor: Leo Lionni

Lagarta, pintarroxo,
flamingo, tucano, garça,
faisão, beija-flor, rouxinol!
Tantos animais para
descobrir! Pé Ante Pé vamos
trilhar caminhos e seguir
pegadas e pistas! Quem
consegue sem se perder?

Editora: Planeta Tangerina
Autora: Madalena Matoso

Editora: Akiara Books
Autores: Jordi Amenós
e Albert Arrayás

Perdidos e achados num
labirinto de cor? Quem
resiste ao desafio? A partir
do livro Não é nada difícil
vamos brincar em labirintos
deitados e em pé! Será que
vamos encontrar uma
agulha num palheiro?

Todos de nariz no ar a olhar
para o céu e a descobrir tudo
sobre a Lua, o Sol, a Terra,
as estrelas, o universo…
Onde está a lua?
Queres perceber porque
é que às vezes a vemos
e outras não?

Arrumado
Editora: Livros Horizonte
Autor: Emily Gravett

As árvores, os animais,
a natureza que nos rodeia
e queremos manter a salvo!
A partir do livro Arrumado
vamos explorar a floresta…
e perceber o que poderá
acontecer se desaparecerem
as árvores e os animais!

Editora: Orfeu Negro
Autores: Romana Romanyshyn
e Andriy Lesiv

Chiuuu! Não vos ouço...
estão a sussurrar? A partir
do livro Alto, baixo, num
sussurro vamos explorar
os sons que nos rodeiam.
Serão altos? Serão baixos?
São divertidos!

Cem Sementes
Editora: Planeta Tangerina
Autores: Isabel Minhós Martins
e Yara Kono

O verde que cobre todo
o parque, as árvores
e as flores que espreitam
entre a relva! Não é linda
a primavera? Afinal as
plantas também sabem
esperar, voar e algumas até
mergulhar! É o que vamos
descobrir a partir do livro
Cem sementes!

Programa - 2.ª semana
A ciência não vai de férias... de Páscoa!
2ª Feira • 15 abr

3ª Feira • 16 abr

4ª Feira • 17 abr

5ª Feira • 18 abr

2ª Feira • 22 abr

Pé Ante Pé

Não é nada difícil
O livro dos labirintos

Onde está a lua?

Arrumado

Cem Sementes

Editora: Akiara Books
Autores: Jordi Amenós e Albert
Arrayás

Editora: Livros Horizonte
Autor: Emily Gravett

Editora: Planeta Tangerina
Autores: Isabel Minhós Martins
e Yara Kono

O verde que cobre todo
o parque, as árvores
e as flores que espreitam
entre a relva! Não é linda
a primavera? Afinal as
plantas também sabem
esperar, voar e algumas até
mergulhar! É o que vamos
descobrir a partir do livro
Cem sementes!

TARDE
14H00-18H00

MANHÃ
9H00-13H00

Editora: Kalandraka
Autor: Leo Lionni

Editora: Planeta Tangerina
Autora: Madalena Matoso

Lagarta, pintarroxo,
flamingo, tucano, garça,
faisão, beija-flor, rouxinol!
Tantos animais para
descobrir! Pé Ante Pé vamos
trilhar caminhos e seguir
pegadas e pistas! Quem
consegue sem se perder?

Perdidos e achados
num labirinto de cor?
Quem resiste ao desafio?
A partir do livro Não é nada
difícil vamos brincar em
labirintos deitados e em pé!
Será que vamos encontrar
uma agulha num palheiro?

Todos de nariz no ar a olhar
para o céu e a descobrir tudo
sobre a Lua, o Sol, a Terra, as
estrelas, o universo… Onde
está a lua? Queres perceber
porque é que às vezes a
vemos e outras não?

As árvores, os animais,
a natureza que nos rodeia
e queremos manter a salvo!
A partir do livro Arrumado
vamos explorar a floresta…
e perceber o que poderá
acontecer se desaparecerem
as árvores e os animais!

Rosa Meira Engenheira

Triângulo

Chape Chape Chape

O maluquinho da bola

Editora: Edições Asa
Autores: Andrea Beaty
e David Roberts

Editora: Orfeu Negro
Autores: Jon Klassen
e Mac Barnett

Editora: Editorial Caminho
Autores: Mick Manning
e Brita Granström

Editora: Livros Horizonte
Autores: Luísa Ducla Soares
e Pedro Leitão

Inventar, explorar e até
construir máquinas que não
sabemos onde nos levarão!
Tudo a partir do livro Rosa
Meira Engenheira.
Vamos daí?

O que é que têm em comum
a geometria e a amizade?
Vamos descobrir a partir
do livro Triângulo!
Contar até três, até quatro!
E, claro, pregar partidas
aos amigos! Vens?

Quem quer descobrir de
onde vem a água, por onde
passa e como vai do mar às
nuvens? E como chega até
ao nosso chuveiro? Com o
livro Chape chape chape é
fácil e divertido!

Vamos pular e rebolar
e rodar e soprar e saltar até
não podermos mais!
Com o livro O maluquinho da
bola vão ser bolas, esferas,
berlindes, bolas de sabão…
e até o Pêndulo de Newton!

Alto, baixo,
num sussurro
Editora: Orfeu Negro
Autores: Romana Romanyshyn
e Andriy Lesiv

Chiuuu! Não vos ouço...
estão a sussurrar? A partir
do livro Alto, baixo, num
sussurro vamos explorar
os sons que nos rodeiam.
Serão altos? Serão baixos?
São divertidos!

