EXPLORASTÓRIAS
PARA GRUPOS (NO EXPLORATÓRIO)
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 Pré-Escolar
“O maluquinho
da bola”

de Luísa Ducla Soares
e Pedro Leitão
Livros Horizonte

“Artur”

Nesta sessão Explorastórias vamos conhecer um menino especial que
nasceu num estádio de futebol e ﬁcou louco por bolas! Agora vai
juntar-se aos pequenos exploradores e descobrir que jogar com bolas
também pode signiﬁcar ciência!

Os exploradores de histórias e de ciência vão conhecer o Artur e com
este novo amigo descobrir o mundo dos ovos de onde nascem pintos e
tantos outros animais! Está na hora de sair da casca!

de Xosé Manuel González
Editora Kalandraka

“Olhe, por favor,
não viu uma Luzinha
a piscar?”
de Bernardo P. Carvalho
Planeta Tangerina

“O Nabo Gigante”
de Alexis Tolstoi
e Niamh Sharkey
Livros Horizonte

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 os nossos mini-cientistas vão explorar
a química das luzes e ter muitas surpresas luminosas!

Partindo de um clássico da literatura, onde os vegetais
assumem proporções inimagináveis, os exploradores de
histórias e ciência vão entrar numa aventura à volta das
hortas, da biologia e do espírito de entreajuda!

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

