Programa 1 · 8 a 12 de julho · 5 a 9 de agosto · 2 a 6 de setembro

TARDE
14H00-18H00

MANHÃ
9H00-13H00

A ciência não vai de férias... de Verão!
2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Toca a andar, borboletas
vamos encontrar

Há muitos milhões
de anos…

A Tabela Periódica
está em festa!

Cada animal seu traje

Chegou o Verão,
bússola na mão!

Amarelas, azuis, vermelhas…
a fazerem arco-íris ou em
composições coloridas!
Onde há borboletas,
há ambiente saudável…
e nós vamos encontrá-las
entre o verde do parque!

A escavar em busca do fóssil
perdido! Há milhões de anos,
a idade das rochas, à procura
das pegadas e dos ovos
dos dinossauros…

A Tabela Periódica
faz 150 anos e nós vamos
fazer-lhe uma grande festa!
Com muitos jogos
e experiências para descobrir
tudo sobre os elementos
químicos e as moléculas.

Penas, pele, pelo, escamas…
tantos trajes,
quantos animais!
Quem adivinha quais?

À descoberta do Parque
Verde! Entre jogos e mapas,
bússolas e coordenadas,
quem melhor se orientar,
as respostas certas
vai encontrar!

Explorar, Respirar,
Explorar...

Coimbra também
está no cosmos!

Espirais e outras
formas que tais!

Quantos gatos?
Quantos ratos?

Seco ou molhado? *

O ar que respiramos
é a saúde dos nossos
pulmões!
Alguém sabe se o ar tem
peso e ocupa espaço?
Quem quer descobrir
o que é um espirómetro?

De Coimbra para o Cosmos!
Daqui mesmo, do Exploratório,
vamos partir à descoberta
do nosso lugar no Sistema
Solar, na Via Láctea,
no Universo…

Linhas que seguem
e ganham formas especiais!
Tantas e de tão grande
tamanho, que são causa
de admiração…

Entre gatos e ratos,
quem será que vai ganhar?
Vamos descobrir porque
é que os números contam?

Entra-se seco, sai-se...
Tantos desafios com água
para os nossos pequenos
exploradores se refrescarem
neste verão!

*Necessário trazer
chapéu e uma muda
de roupa completa!

Programa 2 · 15 a 19 de julho · 12 a 16 de agosto · 9 a 13 de setembro

TARDE
14H00-18H00

MANHÃ
9H00-13H00

A ciência não vai de férias... de Verão!
2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Com os sentidos alerta,
em forma vamos ficar!

Bolas há muitas!

Pistas à vista…
vamos descodificar!

Engenheiros e pilotos

Chegou o Verão,
mapa na mão!

Todos os sentidos
para todas as explorações!
Com jogos divertidos,
vamos ficar
Em forma com a Ciência…

De sabão, saltitonas,
relaxantes… tantas bolas
para tantos jogos!
Difícil vai ser escolher!

Entre pistas e desafios,
são os números
que vão reinar!
Para a festa convidaram
todos os primos…
E são tantos a participar!

Os nossos pequenos
engenheiros também
vão poder pilotar!
Da construção à pista,
vamos testar a velocidade
que os carros vão dar.

Vamos partir à descoberta
do Parque Verde?
O desafio é saber quem
melhor se vai orientar...
com um mapa
na mão a ajudar!

Os insetos
estão com fome!

Vamos fazer o check-in!

Ir à Lua e voltar!

A ciência das maçãs

Molhado ou seco? *

Formigas, besouros,
borboletas… os insetos
esfomeados encontram
sempre o que comer!
Mesmo que tenham
de se orientar através
de um labirinto.
Querem espreitar?

Férias! Vamos viajar,
que aventura!
Mas para fazer a mala
é necessário conhecer
o clima, os usos
e os costumes do lugar
para onde vamos…

Com jogos e construções,
a chegada do homem à Lua
vamos celebrar!
E já foi há 50 anos!
Preparados para alunar?

Tanta ciência que há numa
maçã! O sabor e a forma,
o tamanho e a massa,
a oxidação e a flutuação…
Curiosos?

Neste verão, temos
desafios e jogos molhados
para os nossos pequenos
exploradores!
Quem quer descobrir toda
a ciência que há na água?

Dia 15 de agosto
não há atividades
por ser feriado.

*Necessário trazer
chapéu e uma muda
de roupa completa!

Programa 3 · 22 a 26 de julho · 19 a 23 de agosto

TARDE
14H00-18H00

MANHÃ
9H00-13H00

A ciência não vai de férias... de Verão!
2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Explorar, Respirar,
Explorar...

Coimbra também
está no cosmos!

Espirais e outras
formas que tais!

Quantos gatos?
Quantos ratos?

Chegou o Verão,
bússola na mão!

O ar que respiramos
é a saúde dos nossos
pulmões!
Alguém sabe se o ar tem
peso e ocupa espaço?
Quem quer descobrir
o que é um espirómetro?

De Coimbra para o Cosmos!
Daqui mesmo, do Exploratório,
vamos partir à descoberta
do nosso lugar no Sistema
Solar, na Via Láctea,
no Universo…

Linhas que seguem
e ganham formas especiais!
Tantas e de tão grande
tamanho, que são causa
de admiração…

Entre gatos e ratos,
quem será que vai ganhar?
Vamos descobrir porque
é que os números contam?

À descoberta do Parque
Verde! Entre jogos e mapas,
bússolas e coordenadas,
quem melhor se orientar,
as respostas certas
vai encontrar!

Toca a andar, borboletas
vamos encontrar

Há muitos milhões
de anos…

A Tabela Periódica
está em festa!

Cada animal seu traje

Seco ou molhado? *

Amarelas, azuis, vermelhas…
a fazerem arco-íris ou em
composições coloridas!
Onde há borboletas,
há ambiente saudável…
e nós vamos encontrá-las
entre o verde do parque!

A escavar em busca do fóssil
perdido! Há milhões de anos,
a idade das rochas, à procura
das pegadas e dos ovos
dos dinossauros…

A Tabela Periódica
faz 150 anos e nós vamos
fazer-lhe uma grande festa!
Com muitos jogos
e experiências para descobrir
tudo sobre os elementos
químicos e as moléculas.

Penas, pele, pelo, escamas…
tantos trajes,
quantos animais!
Quem adivinha quais?

Entra-se seco, sai-se...
Tantos desafios com água
para os nossos pequenos
exploradores se refrescarem
neste verão!

*Necessário trazer
chapéu e uma muda
de roupa completa!

Programa 4 · 29 de julho a 2 de agosto · 26 a 30 de agosto

TARDE
14H00-18H00

MANHÃ
9H00-13H00

A ciência não vai de férias... de Verão!
2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Os insetos
estão com fome!

Vamos fazer o check-in!

Ir à Lua e voltar!

A ciência das maçãs

Chegou o Verão,
mapa na mão!

Formigas, besouros,
borboletas… os insetos
esfomeados encontram
sempre o que comer!
Mesmo que tenham
de se orientar através
de um labirinto.
Querem espreitar?

Férias! Vamos viajar,
que aventura!
Mas para fazer a mala
é necessário conhecer
o clima, os usos
e os costumes do lugar
para onde vamos…

Com jogos e construções,
a chegada do homem à Lua
vamos celebrar!
E já foi há 50 anos!
Preparados para alunar?

Tanta ciência que há numa
maçã! O sabor e a forma,
o tamanho e a massa,
a oxidação e a flutuação…
Curiosos?

Vamos partir à descoberta
do Parque Verde?
O desafio é saber quem
melhor se vai orientar...
com um mapa
na mão a ajudar!

Com os sentidos alerta,
em forma vamos ficar!

Bolas há muitas!

Pistas à vista…
vamos descodificar!

Engenheiros e pilotos

Molhado ou seco? *

Todos os sentidos
para todas as explorações!
Com jogos divertidos,
vamos ficar
Em forma com a Ciência…

De sabão, saltitonas,
relaxantes… tantas bolas
para tantos jogos!
Difícil vai ser escolher!

Entre pistas e desafios,
são os números
que vão reinar!
Para a festa convidaram
todos os primos…
E são tantos a participar!

Os nossos pequenos
engenheiros também
vão poder pilotar!
Da construção à pista,
vamos testar a velocidade
que os carros vão dar.

Neste verão, temos
desafios e jogos molhados
para os nossos pequenos
exploradores!
Quem quer descobrir toda
a ciência que há na água?

*Necessário trazer
chapéu e uma muda
de roupa completa!

