2017
férias
no museu
Páscoa

Cuidar
da Terra

abril
5, 6 e 7
17 e 18

14:00–17:00 – Planeta Azul
Vamos viajar ao longo da História da Terra,
descobrir a origem da água e qual a sua importância para a vida. Vamos entender o ciclo
da água e as razões que nos levam a poupar
este recurso essencial, construindo um “mini
planeta azul” para recordar.

O programa Férias no Museu,
edição Páscoa 2017 decorrerá nos
dias 5, 6, 7 de abril e 17 e 18 de
abril, sob o tema Cuidar da Terra.
Em cada dia há dois módulos de atividades,
um de manhã, das 9:30 às 12:30 e outro
à tarde, das 14:00 às 17:00.
Receção das crianças: das 8:45 às 9:30.
Entrega das crianças: das 17:00 às 17:45.

6 abr qui

Design: Sala de Desenho — Desenho: Tomás D. G.

Preço:

9:30–12:30 Panquecas divertidas
e saudáveis Vamos jogar sobre os temas da
alimentação saudável, do consumo consciente
e do desperdício alimentar. No fim fazemos e
saboreamos saudáveis e divertidas panquecas.

· 25€ dia / 100€ semana;
· Desconto de 10% na inscrição do segundo filho;
· Desconto de 10% para filhos dos colaboradores da Companhia de Seguros Caravela;
· Descontos não acumuláveis;
· O pagamento deverá ser efetuado, após
a confirmação da inscrição, na receção do
Museu, em dias úteis, das 10h às 17h, ou por
transferência bancária.
· A inscrição só fica concluída após o pagamento.

14:00–17:00 Toca a Nascer
Vamos explorar as diferentes formas de reprodução nas espécies animais e como as mesmas
podem ser afetadas pela atividade humana.
No final construiremos modelos de plasticina.

7 abr sex

Programa
5, 6 e 7 de abril

9:30–12:30 As forças da Terra
Através de um jogo de pistas na Exposição
Participativa de Física descobrimos as forças
do nosso planeta e como podem ser tão importantes para a nossa vida. Vamos descobrir
o que é a energia e como podemos utilizar
fontes renováveis.

5 abr qua
9:30–12:30 A Nossa Terra
A Terra tem tudo o que precisamos para sobreviver: o ar que respiramos, a água que bebemos,
o solo que semeamos, a energia que utilizamos,
a diversidade que nos dá abrigo, comida, medicamentos e matéria-prima para tudo o que nos
rodeia... Iniciamos as férias sobre estes recursos
com jogos sobre a importância das plantas no
nosso dia-a-dia, na exposição Plantas e Povos.

14:00–17:00 Reutilizar para jogar
Como a sustentabilidade do nosso planeta
também depende da reutilização, depois
de aprendermos vários jogos matemáticos
vamos reutilizar materiais para construir
o que gostámos mais.

EXPOSIÇÕES MUHNAC
E BORBOLETÁRIO

JARDIM BOTÂNICO
DE LISBOA

ter a sex 10:00 – 17:00
fim-de-semana 11:00 – 18:00
encerrado seg e feriados

Verão: 1 abr a 31 out
todos os dias (incl. feriados)
9:00 – 20:00

Borboletário:
aberto de 21 mar a 15 nov

Inverno: 1 nov a 31 mar
dias úteis 9:00 – 17:00
fim-de-semana e feriados 9:00 – 18:00

CONTACTO
t: 213 921 800 (Geral Museus)

encerrado 25 dez e 1 jan

crianças

6–12

Programa
17 e 18 de abril
17 abr seg
9:30–12:30 Sementes da nossa Terra
As sementes são um tesouro da Humanidade:
vem ver como se conservam as sementes silvestres de Portugal no banco de sementes do
Jardim Botânico de Lisboa e prepares as tuas
próprias sementes para levares para casa.
14:00–17:00 Terra: um planeta especial
O nosso planeta é muito especial: vamos vê-lo
numa sessão de Planetário sobre o Sistema
Solar e entender porque é possível a vida com
jogos na exposição A Aventura da Terra!

18 abr ter
9:30–12:30 Histórias Naturais
Vem explorar diferentes exposições do Museu
num jogo de pistas que te levam a reconhecer
os cinco recursos naturais abordados durante
as férias: o ar, a água, o solo, a energia e a biodiversidade. Vais divertir-te e aprender
a valer!
14:00–17:00 Reis da Floresta
Na Floresta há muitos animais, uns são tidos
como reis, outros nem tanto, mas todos são
importantes para o equilíbrio do ecossistema
e merecem ser registados no nosso caderno
de campo!
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