Férias no
museu
verão

JUL

4-15
2022

2022

3,2,1...

rumo ao
planeta azul!
museus.ulisboa.pt
informações e inscrições:
geral@museus.ulisboa.pt • t: 213 921 808

PREÇO: 25€ -1 dia; 100€ - 5 dias. É
estabelecida a continuidade temática
nas duas semanas, mas com atividades
diferentes e individualizadas; não inclui
almoço; possibilidade de trazer pic-nic

Férias no museu

JUL

4-15
2022

Europa

Atlântico

África

Índico

Oceânia

4 julho

5 julho

6 julho

7 julho

8 julho

9h30-10h30
No Jardim é que a
Energia a toda
gente se entende!
a prova!
Jogo de apresentação. Exercícios de
aquecimento no
claustro do Museu.

Visita à coleção de
Xerófitas do
Jardim Botânico
de Lisboa

Energia a toda
a prova!
Exercícios de
aquecimento no
claustro do Museu.

Jogo de mímica
sobre observações
da semana

10h30 – 11h00 lanche
11h00 - 12h30
Florestas da Europa
temperada
Visita ao Jardim
Botânico de Lisboa
e construção de
cenários com as
quatro estações.

A dorsal do Atlântico
– como funciona
um vulcão?
Atividade para
simulação de um
vulcão no Laboratório
Marieta da Silveira.

Tumbo: a planta
ornitorrinco
Interpretação do
livro “Frederico e a
Planta Maravilhosa”
e observação de
exemplar de tumbo.

Oceano de corais
Visita às exposições
sobre conservação
de espécies
marinhas do índico.

Continente
precioso, minerais
preciosos
Visita à exposição
“Minerais: Identificar,
Classificar”.

12h30 – 14h00 almoço
14h00 - 15h30
Animais da Europa
Visita e registo sobre
as coleções na
exposição SPECERE,
diferentes habitats,
diferentes animais.

Vida marinha
do Atlântico
Visita às reservas de
animais marinhos com
as curadoras.

Animais africanos
Visita à coleção de
insetos e mamíferos
africanos para
observação de
adaptações.

Oceanos, quanto sal?
Atividade prática
sobre características
da água no
Laboratório Marieta
da Silveira.

Animais estranhos,
continente único
Os marsupiais e outros
animais das ilhas da
Oceânia – laboratórios
de espécies.

15h30 -16h00 lanche
16h00 - 17h00
As quatro estações
Os ritmos das
estações e a música
de Vivaldi.

Visita à exposição
“Variações Naturais”
Reconhecimento das
ilhas vulcânicas e
suas espécies.

Taxi... quê?
Visita ao Laboratório
de taxidermia e
conversa com o
taxidermista
do Museu.

O nosso planeta
e a formação dos
oceanos
Visita à exposição
“Entre Dinossáurios”.

museus.ulisboa.pt

Planeta azul:
apresentação
dramática.
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Ásia

Pacífico

Américas

Oceanos glaciais

Oceânia

11 julho

12 julho

13 julho

14 julho

15 julho

9h30 -10h30
No Jardim é que a
Energia a toda
gente se entende!
a prova!
Jogo de apresentação. Exercícios de
aquecimento no
claustro do Museu.

Américas: da
sequoia à bromélia no
Jardim Botânico
de Lisboa.

Energia a toda
a prova!
Exercícios de
aquecimento no
claustro do Museu.

Jogo de mímica
sobre observações
da semana

10h30 – 11h00 lanche
11h00 - 12h30
Ásia, o maior
continente
Atividade sobre
os diferentes
ecossistemas e
habitats asiáticos.

Fossas oceânicas:
o que são?
Atividade prática no
Laboratório Marieta
da Silveira.

Beija-flor, onde
andas? Observação
de exemplares
de beija-flor na
exposição SPECERE
e construção
de modelo.

Oceanos gelados
Observação e registo
de exemplares de
espécies provenientes
de oceanos glaciais.

Minerais por baixo
do gelo: carvão,
petróleo e gás
natural visita à
exposição “Minerais:
Indentificar, Classificar”.

12h30 – 14h00 almoço
14h00 - 15h30
Adaptações de
plantas asiáticas
Visita ao Jardim
Botânico de Lisboa:
recolha e registo no
caderno de campo.

Pacífico: maior
oceano, vida diversa
Visita às reservas de
animais marinhos.

América tropical
Visita à exposição
“Illustrare” para
observação e registo
de fauna tropical.

Oceanos glaciais,
menos sal?
Atividade prática
sobre o ciclo da
água no Laboratório
Marieta da Silveira.

Animais do
continente gelado
O clima da Antártida
e a adaptação das
espécies: registo
de observações.

15h30 -16h00 lanche
16h00 - 17h00
Ásia grande e diferente
Construção de cenário
sobre os diferentes
ecossistemas asiáticos.

Maior profundidade,
maior pressão. Afinal,
o que é a pressão?
Visita Exposição
Histórica e Participativa
de Física.

Taxi… quê?
Visita ao Laboratório
de taxidermia e
conversa com o
taxidermista
do Museu.

O nosso planeta e
Planeta azul:
a formação
apresentação
dos oceanos
dramática.
Visita à exposição
“Entre Dinossáurios”.

museus.ulisboa.pt

