Férias no
museu
VERÃO
2019

De que é feito
o mundo?

1a5
julho

6 aos 12
anos

1 de julho – segunda-feira

3 de julho – quarta-feira

9h30 - 12h30

9h30 - 12h30

O MUSEU NA CAIXA MISTÉRIO

O AR QUE RESPIRAMOS

Vamos conhecer melhor a história e as coleções deste
Museu e fazer um jogo de identificação de objetos
representativos das diferentes coleções.
14h - 17h

As plantas produzem o oxigénio que respiramos,
mas conseguiremos prová-lo? E como o fazem?
Experiências com oxigénio e com plantas, próprias
para grandes cientistas.
14h - 17h

UM MUNDO FEITO DE PLANTAS E ANIMAIS
Porque o mundo também é feito da relação entre os
seres vivos e a polinização e dispersão das sementes
são essenciais para o seu equilíbrio.

2 de julho – terça-feira

ELEMENTOS NA TABELA INTERATIVA
Vamos construir uma tabela periódica com materiais
recicláveis e organizar objetos e produtos do quotidiano,
segundo a sua ordem.

4 de julho – quinta-feira

9h30 - 12h30

UM PLANETA REPLETO DE VIDA

9h30 - 12h30

Vamos viajar ao longo da História da Terra e
reconhecer como o nosso planeta oferece uma grande
variedade de ambientes conquistados pela vida e que
importa preservar!
14h - 17h

ENCONTRA UM NOVO MINERAL E INVENTA
UM NOME
Tu és um explorador e encontraste uma pedra preciosa
que ninguém viu antes. Qual o nome que dás ao mineral?

À CAÇA DE ENERGIA
Todos os organismos vivos precisam de energia para
viver. Vamos falar de animais que procuram, perseguem
e capturam outros animais para se alimentarem.
14h - 17h

FÍSICA AOS PULOS E A CORER!
Visita animada à Exposição da Física passando por
módulos apelativos para as crianças.

5 de julho – sexta-feira
9h30 - 12h30

NOTA:
Receção das crianças: das 8h45 às 9h30
Entrega das crianças: das 17h às 17h45

QUÍMICA NA COZINHA

PREÇO:
25€/dia; 100€/semana
t Desconto de 10% na inscrição do segundo filho e para filhos dos
colaboradores da Companhia de Seguros Caravela;
t Descontos não acumuláveis;
t 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
t A inscrição só ficará concluída após o pagamento

O que é uma proteína? Qual a sua origem? Vamos
confecionar e saborear hambúrguer de feijão.
14h - 17h

SESSÃO DE PLANETÁRIO - À LUZ DAS
ESTRELAS!
Vamos descobrir que para além da luz, as estrelas
também têm vento e outras características.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
SEAC - Serviço de Educação e Animação Cultural
Museu Nacional de História Natural e da Ciência
21 392 18 08 | geral@museus.ulisboa.pt
Rua da Escola Politécnica, nº 56 - 58 1250-102 Lisboa

Organização

EXPOSIÇÕES MUHNAC
ter a sex 10:00 – 17:00
fim-de-semana 11:00 – 18:00
encerrado seg e feriados
CONTACTO
t: 213 921 800 (Geral Museus)

JARDIM BOTÂNICO
DE LISBOA
Verão: 1 abr a 31 out
todos os dias (incl. feriados)
9:00 – 20:00
Inverno: 1 nov a 31 mar
dias úteis 9:00 – 17:00
fim-de-semana e feriados 9:00 – 18:00
encerrado 25 dez e 1 jan

COMO CHEGAR
Rua da Escola Politécnica Nº 56
1250 – 102 Lisboa
Metro: Linha Amarela: Estação Rato
Autocarros:
758 e 773
Paragem: Rua da Escola Politécnica
7016, 709, 774, 720, 727 e 738
Paragem: Largo do Rato

museus.ulisboa.pt
informações e inscrições:
geral@museus.ulisboa.pt • t: 213 921 808

