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O Centro Ciência Viva de Tavira está instalado
desde 2005 na antiga Capela do Convento do
Carmo, junto a uma das mais emblemáticas Igrejas
de Tavira. Para além de uma exposição interativa
centrada na temática "Faz e Aprende", é também
um espaço laboratorial versátil muito centrado na
dinamização de atividades experimentais de
ciência. 
 
Tirando partido da grande riqueza natural e
patrimonial envolvente, o Centro Ciência Viva de
Tavira disponibiliza também atividades de
astronomia, saídas de campo e percursos de
interpretação e projetos, que integram valores
culturais, ambientais e científicos. 
 
Para o ano letivo de 2018/2019 renovámos a nossa
oferta educativa adaptando e acrescentando novas
atividades, em diversas áreas da ciência e
adaptadas aos vários níveis de ensino,
complementares às orientações curriculares. 
 
Bem-vindos ao Centro Ciência Viva de Tavira! 
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OFICINAS  

DE CIÊNCIA

Nota: As atividades novas têm início em Janeiro de 2019, exceto as seguintes atividades:  
Química Júnior, Química Mini, Sapal e Dunas, Ácidos e Bases no dia-a-dia.



PRÉ-ESCOLAR

Através desta atividade as crianças têm a oportunidade de
explorar aspetos relacionados com as propriedades da luz, as
cores que a constituem e a formação do arco-íris. 

LUZ E COR

Nesta atividade as crianças terão oportunidade de explorar
simples conceitos físicos com pequenas demonstrações que
mostram que a física é também divertida. Serão abordados
conceitos relacionados com o ar, movimento, atrito,
gravidade, entre outros.

FÍSICA JÚNIOR

Todos os dias utilizamos a eletricidade e sabemos que os
ímanes atraem materiais com propriedades magnéticas. Na
execução prática, as crianças terão oportunidade de explorar
diversos fenómenos e conceitos relacionados com a
eletricidade e magnetismo.

ELETRICIDADE E MAGNETISMO
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O ar que nos rodeia é uma mistura de vários gases. Nesta
atividade as crianças têm a oportunidade de descobrir e
produzir, através de experiências divertidas, o CO2.

PRODUZIR E BRINCAR COM CO2

As plantas são um dos suportes principais de toda a vida na
Terra e um recurso vital para o bem-estar humano. Com esta
atividade as crianças terão oportunidade de aprender quais as
diferentes estruturas que constituem uma planta e quais as
funções que estas desempenham.

PLANTAS E SEMENTES

 PRÉ-ESCOLAR OFICINAS DE CIÊNCIA 

A água e o sal estão presentes na maioria das atividades do
nosso dia-a-dia, sendo também uma fonte de brincadeiras e
prazer para as crianças. Recorrendo a experiências divertidas
poderão explorar as diferentes propriedades destas duas
matérias.

ÁGUA E SAL
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 Nesta atividade pretende-se que os alunos aprendam o que
são átomos e moléculas e que importância têm na formação
da matéria. Vão ser abordados conceitos como miscível e
imiscível para mostrar que existem líquidos que se misturam
mas outros não. Recorrendo à mistura de ingredientes
simples, vamos convidar os alunos a descobrir  
o fascinante mundo da química. 

QUÍMICA MINI (NOVO)

 PRÉ-ESCOLAR OFICINAS DE CIÊNCIA 
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1º CICLO

Todos os dias utilizamos a luz para realizarmos as mais
diversas tarefas. Com esta atividade, as crianças têm a
oportunidade de explorar aspetos relacionados com as
propriedades da luz, as cores que a constituem e a formação
do arco-íris.

LUZ E COR 

A eletricidade é utilizada no nosso quotidiano, mas como
funciona? Esta atividade promove uma breve introdução a
esta temática, permitindo às crianças terem a oportunidade
de explorar diversos fenómenos e conceitos relacionados com
a eletricidade e magnetismo.

ELETRICIDADE 

Nesta atividade as crianças têm a oportunidade de explorar
diversos fenómenos relacionados com as propriedades
eletromagnéticas de diferentes materiais do nosso dia-a-dia.

MAGNETISMO
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Nesta atividade são explorados, de forma implícita, conteúdos
relacionados com flutuabilidade, efeito da pressão
atmosférica, importância da tensão superficial, observação
dos diferentes tipos de sal e os seus cristais, e os efeitos da
dissolução do sal (em água) na densidade, saturação e
difusão.

ÁGUA E SAL

Conhecer os principais nutrientes é essencial para fazermos
boas escolhas alimentares. Será que todos os alimentos têm
proteínas e lípidos? Existe ferro nos cereais do pequeno-
almoço? Nesta atividade será analisada a composição
química de alguns alimentos pertencentes à nossa dieta
diária.

QUÍMICA DA RODA DOS ALIMENTOS | 3º E 4º ANO

 1º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

Nesta atividade as crianças têm a oportunidade de explorar
simples conceitos físicos com pequenas demonstrações que
mostram que a física é também divertida. Serão abordados
conceitos relacionados com as leis de Newton, hidrostática
entre outros.

FÍSICA JÚNIOR
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Sabia que tudo é formado por átomos? E que esses átomos  
se combinam de diversas maneiras para formar toda a
matéria do nosso planeta? A Química é a ciência responsável
pelo estudo da matéria: a sua composição, propriedades e as
mudanças sofridas durante as reações químicas. Explorando  
a tabela periódica e recorrendo a um conjunto de  
experiências os alunos vão aprender novos conceitos como
misturas, densidade e reações químicas.

QUÍMICA JÚNIOR | 3º E 4º ANO (NOVO)

 1º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

O que é um polímero? O que é um plástico? São algumas das
questões a responder nesta atividade, em que as crianças
produzem diferentes tipos de plástico e realizam vários testes
para compreenderem as suas propriedades físicas.

BIOPLÁSTICOS | 3º E 4º ANO 
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Nesta atividade pretende-se que os alunos aprendam o que
são átomos e moléculas e que importância têm na formação
da matéria. Vão ser abordados conceitos como miscível e
imiscível"para mostrar que existem líquidos que se misturam
mas outros não. Recorrendo à mistura de ingredientes
simples, vamos convidar os alunos a descobrir o fascinante
mundo da Química.

QUÍMICA MINI | 1º E 2º ANO (NOVO)



Com a população humana a crescer, verifica-se um aumento
do consumo de peixe (cerca de 20kg per capita a nível
mundial) o que causa grandes pressões sobre estes
organismos marinhos. Nesta atividade os participantes terão
a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre a vida dos
peixes, a sua importância, e a sua biologia e ecologia.

A VIDA DOS PEIXES

 1º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

As plantas são um dos suportes principais de toda a vida na
Terra e um recurso vital para o bem-estar humano. Com esta
atividade as crianças terão oportunidade de aprender quais as
diferentes estruturas que constituem uma planta e quais as
funções que estas desempenham.

PLANTAS 
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O pão é um dos principais alimentos que constituem a nossa
dieta. Através da produção do pão são abordadas as reações
bioquímicas que ocorrem durante o processo e o papel dos
diferentes ingredientes em diferentes fases do processo.

FAZER PÃO 



 1º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 
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O sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa, e os diferentes
ecossistemas que o constitui, tem uma importância
socioeconómica e ambiental de valor inestimável. Recorrendo
a um conjunto de experiências divertidas, iremos verificar
como os mecanismos de resiliência destes ambientes
costeiros funcionam e o que podemos fazer para protegê-los.
Esta atividade é dinamizada no âmbito do projeto EVREST -
PTDC/MAR-EST/1031/2014.

SAPAL E DUNAS (NOVO)

Sendo uma das espécies mais capturadas e consumidas em
Portugal, a sardinha, enfrenta novos desafios em relação à  
sua gestão. Para além da sua importância socioeconómica,
esta espécie, tem uma elevada importância ecológica e é
extremamente sensível às crescentes alterações climáticas.
Com esta atividade, pretende-se que os alunos fiquem a
conhecer mais sobre a biologia e ecologia da sardinha, quais
as pressões que a afetam e como as alterações climáticas
podem impactar as populações deste precioso recurso.   
Esta atividade é dinamizada no âmbito do projeto  
SARDITEMP - LISBOA-01-0145-FEDER-032209.

A SARDINHA NUM PLANETA EM MUDANÇA (NOVO)



 1º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 
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Todos os anos, chegam vários milhões de toneladas de
plástico aos nossos oceanos com consequências drásticas
para os ecossistemas marinhos. Nesta atividade os alunos têm
a possibilidade de descobrir um pouco mais sobre este tipo de
poluição através da análise de diferentes amostras recolhidas
no ambiente marinho. 

MICROPLÁSTICOS | 3º E 4º ANO

A Geologia faz parte do nosso quotidiano de diversas formas.
Na base desta ciência encontramos os minerais e as rochas.
Mas o que são minerais? O que são rochas? E para que
servem? Com esta atividade pretende-se, de uma forma
lúdica, dar a conhecer os minerais, as rochas e o seu ciclo. 

ROCHAS E MINERAIS | 3º E 4º ANO

Nesta atividade, as crianças irão perceber a importância dos
fósseis na reconstituição da História da Terra, bem como os
processos de fossilização. Através da observação e
identificação de fósseis, e com a ajuda de uma tabela
cronoestratigráfica, irão datá-los.

FÓSSEIS E PALEONTOLOGIA | 3º E 4º ANO



A Robótica Educativa é um dos ambientes de aprendizagem
emergentes. Acredita-se que o seu uso tem impacto positivo
nas aprendizagens dos alunos e que pode ser encarada  
como uma nova estratégia de aprendizagem. Vamos
programar robots, de uma forma muito básica e intuitiva,  
para que sejam capazes de se deslocar sozinhos de um  
ponto A para um ponto B contornando alguns obstáculos.

ROBÓTICA I  

 1º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 
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Utilizando o tangram de forma lúdica, pretende-se explorar  
o conceito de área: o que é a área de uma figura plana? Será
que figuras diferentes podem ter a mesma área?

ÁREAS | 3º E 4º ANO



 1º CICLO

OBJETOS VOADORES 
Nesta atividade os participantes são desafiados a construir uma
máquina que voa dentro de um tubo de ar. Esta máquina é
construída a partir de material simples e do dia-a-dia com um
primeiro objetivo de fazer voar um objeto que não voa sozinho. À
medida que os participantes conseguem superar o primeiro
objetivo vão sendo propostos novos desafios. Duração: 60 min.

MÁQUINAS DE RABISCOS 
A partir de materiais simples do nosso quotidiano, os participantes
têm a oportunidade de criar uma máquina de rabiscos. Estas
máquinas, com o auxílio de um motor, fazem padrões divertidos à
medida que se movem de forma irregular. Duração: 60 min. 

13

PAREDE DE BERLINDES (NOVO)
Usando materiais do dia-a-dia os participantes são desafiados a
construir um caminho para berlindes numa parede. Serão
colocados alguns objetivos aos participantes por forma a
desencadear reações em cadeia. Com imaginação e criatividade
podem construir caminhos para melhorar saltos e aumentos de
velocidade de berlindes com a ajuda da gravidade. Duração: 60 min.



2º CICLO

Esta atividade pretende transmitir noções básicas sobre a
eletricidade, permitindo aos alunos a oportunidade de
explorar diversos fenómenos.

ELETRICIDADE 

Nesta atividade os alunos têm a oportunidade de explorar
diversos fenómenos relacionados com as propriedades
eletromagnéticas de diversos materiais.

MAGNETISMO

Todos os anos caem sobre a Terra milhões de meteoritos
microscópicos. Graças a uma técnica de pesquisa simples mas
eficaz, os estudantes podem identificar, observar, analisar e
no final levar os micrometeoritos que encontrarem. É
utilizado um microscópio para observar e fotografar os
micrometeoritos com elevado detalhe.

CAÇADOR DE MICROMETEORITOS 
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Conhecer os principais nutrientes é essencial para fazermos
boas escolhas alimentares. Será que todos os alimentos têm
proteínas? Existe ferro nos cereais do pequeno-almoço? Nesta
atividade será analisada a composição química de alguns
alimentos pertencentes à nossa dieta diária.

QUÍMICA DA RODA DOS ALIMENTOS 

O que é um polímero? O que é um plástico? São algumas das
questões a responder nesta atividade, em que os alunos
produzem diferentes tipos de plástico e realizam vários testes
para compreenderem as suas propriedades físicas.

BIOPLÁSTICOS

 2º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

Nesta atividade são explorados, de forma implícita, conteúdos
relacionados com flutuabilidade, efeito da pressão
atmosférica, importância da tensão superficial, observação
dos diferentes tipos de sal e os seus cristais, efeitos da
dissolução do sal (em água) na densidade, saturação e
difusão.

ÁGUA E SAL 
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Através da produção do pão são abordadas as reações
bioquímicas que ocorrem durante o processo, a constituição
das farinhas e o contributo dos diferentes ingredientes para  
a textura e sabor finais do pão, incluindo a importância da
atividade das leveduras na fermentação.

FAZER PÃO 

 2º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

Sabia que tudo é formado por átomos? E que esses átomos  
se combinam de diversas maneiras para formar toda a
matéria do nosso planeta? A Química é a ciência responsável
pelo estudo da matéria: a sua composição, propriedades e as
mudanças sofridas durante as reações químicas. Explorando 
a tabela periódica e recorrendo a um conjunto de  
experiências os alunos vão aprender novos conceitos como
misturas, densidade e reações químicas.

QUÍMICA JÚNIOR (NOVO)
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Utilizando o tangram de forma lúdica, pretende-se explorar o
conceito de área: o que é a área de uma figura plana? Será  
que figuras diferentes podem a mesma área?

ÁREAS



Com esta atividade pretende-se explorar o processo da
respiração celular e da transpiração das plantas, e responder
a algumas questões, tais como: As plantas absorvem água?
Como é realizado o transporte da água da raiz até às folhas?
Como é o caule visto ao microscópio?

VIDA DE PLANTA I

 2º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 
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Nesta atividade, os alunos irão perceber a importância dos
fósseis na reconstituição da História da Terra, bem como os
processos de fossilização. Através da observação e
identificação de fósseis, e com a ajuda de uma tabela
cronoestratigráfica, irão datá-los.

FÓSSEIS E PALEONTOLOGIA

Todos os anos, chegam vários milhões de toneladas de
plástico aos nossos oceanos com consequências drásticas
para os ecossistemas marinhos. Nesta atividade os alunos têm
a possibilidade de descobrir um pouco mais sobre este tipo de
poluição através da análise de diferentes amostras recolhidas
no ambiente marinho.

MICROPLÁSTICOS



 2º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

São explorados vários conceitos relacionados com a
fotossíntese e a produção de oxigénio realizada pelas plantas.
O que produzem as plantas? O que é o amido e onde se
encontra? Como são os cloroplastos e para que servem? Que
pigmentos fotossintéticos se encontram nas plantas e como
podemos extraí-los?

VIDA DE PLANTA II
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Com a população humana a crescer, verifica-se um aumento
do consumo de peixe (cerca de 20kg per capita a nível
mundial) o que causa grandes pressões sobre estes
organismos marinhos. Nesta atividade os participantes terão
a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre a vida dos
peixes, a sua importância, a sua biologia e ecologia e a
necessidade de um consumo sustentável.

A VIDA DOS PEIXES 

Nesta atividade os alunos irão contactar com a microscopia,
abordar o conceito de célula e diversidade de seres vivos. Para
isso, serão observadas células ao microscópio ótico e outros
organismos à lupa binocular.

MICROSCOPIA (NOVO)



 2º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 
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O sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa, e os diferentes
ecossistemas que o constitui, tem uma importância
socioeconómica e ambiental de valor inestimável. Recorrendo
a um conjunto de experiências divertidas, iremos verificar
como os mecanismos de resiliência destes ambientes
costeiros funcionam e o que podemos fazer para protegê-los.
Esta atividade é dinamizada no âmbito do projeto EVREST -
PTDC/MAR-EST/1031/2014.

SAPAL E DUNAS (NOVO)

Sendo uma das espécies mais capturadas e consumidas em
Portugal, a sardinha, enfrenta novos desafios em relação à  
sua gestão. Para além da sua importância socioeconómica,
esta espécie, tem uma elevada importância ecológica e é
extremamente sensível às crescentes alterações climáticas.
Com esta atividade, pretende-se que os alunos fiquem a
conhecer mais sobre a biologia e ecologia da sardinha, quais
as pressões que a afetam e como as alterações climáticas
podem impactar as populações deste precioso recurso.   
Esta atividade é dinamizada no âmbito do projeto  
SARDITEMP - LISBOA-01-0145-FEDER-032209.

A SARDINHA NUM PLANETA EM MUDANÇA (NOVO)



 2º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

ROBÓTICA II 
A Robótica Educativa é um dos ambientes de aprendizagem
emergentes. Acredita-se que o seu uso tem impacto positivo
nas aprendizagens dos alunos e que pode ser encarada como
uma nova estratégia de aprendizagem. Vamos programar
robots, de uma forma muito básica e intuitiva, para que  
sejam capazes de se deslocar sozinhos de um ponto A para
um ponto B e evitar obstáculos.
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 2º CICLO

OBJETOS VOADORES 
Nesta atividade os participantes são desafiados a construir uma
máquina que voa dentro de um tubo de ar. Esta máquina é
construída a partir de material simples e do dia-a-dia com um
primeiro objetivo de fazer voar um objeto que não voa sozinho. À
medida que os participantes conseguem superar o primeiro
objetivo vão sendo propostos novos desafios. Duração: 60 min.

MÁQUINAS DE RABISCOS 
A partir de materiais simples do nosso quotidiano, os participantes
têm a oportunidade de criar uma máquina de rabiscos. Estas
máquinas, com o auxílio de um motor, fazem padrões divertidos à
medida que se movem de forma irregular. Duração: 60 min. 
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PAREDE DE BERLINDES (NOVO)
Usando materiais do dia-a-dia os participantes são desafiados a
construir um caminho para berlindes numa parede. Serão
colocados alguns objetivos aos participantes por forma a
desencadear reações em cadeia. Com imaginação e criatividade
podem construir caminhos para melhorar saltos e aumentos de
velocidade de berlindes com a ajuda da gravidade. Duração: 60 min.



3º CICLO

Esta atividade pretende transmitir os conceitos sobre
eletricidade e magnetismo, permitindo aos alunos a
oportunidade de explorar diversos fenómenos.

ELETRICIDADE E MAGNETISMO

A Fotónica é a ciência da luz, a sua geração, deteção e
manipulação. Esta atividade apresenta um conjunto de
experiências de ótica geral, explorando conceitos integrados
nos currículos das ciências.

FOTÓNICA 

A Holografia permite a gravação e projeção de imagens 3D
através da utilização de luz laser e de elementos óticos.
Atualmente existem inúmeras aplicações tecnológicas de
hologramas na nossa sociedade. Nesta atividade será
introduzida a teoria da holografia e explicada uma técnica de
registo holográfico. Pretende-se que os alunos colaborem na
construção de um holograma.

HOLOGRAFIA RISCADA
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Conhecer os principais nutrientes é essencial para fazermos
boas escolhas alimentares. Será que todos os alimentos têm
proteínas? Existe ferro nos cereais do pequeno-almoço? Nesta
atividade será analisada a composição química de alguns
alimentos pertencentes à nossa dieta diária.

QUÍMICA DA RODA DOS ALIMENTOS

 3º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

Todos os anos caem sobre a Terra milhões de meteoritos
microscópicos. Graças a uma técnica de pesquisa simples mas
eficaz, os estudantes podem identificar, observar, analisar e
no final levar os micrometeoritos que encontrarem. É
utilizado um microscópio para observar e fotografar os
micrometeoritos com elevado detalhe.

CAÇADOR DE MICROMETEORITOS
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O que é um polímero? O que é um plástico? - São algumas das
questões a responder nesta atividade, em que os alunos
produzem diferentes tipos de plástico e realizam diferentes
testes para compreenderem as suas propriedades físicas.

BIOPLÁSTICOS



Através da produção do pão, são abordadas as reações
bioquímicas que ocorrem durante o processo de fermentação,
a constituição das farinhas, o contributo dos diferentes
ingredientes para a textura e sabor finais do pão e a
importância da atividade das leveduras.

FAZER PÃO 

Com esta atividade pretende-se explorar o processo da
respiração celular e da transpiração das plantas e ainda
responder a algumas questões, tais como: As plantas
absorvem água? Como é realizado o transporte da água da
raiz até às folhas? Como é o caule visto ao microscópio?

VIDA DE PLANTA I

 3º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 
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Sabia que o veneno da vespa é uma base mas que o veneno
da abelha é um ácido? Sabe como neutralizar esses venenos?
A maior parte dos compostos com que lidamos diariamente
podem ser classificados como ácidos, bases ou neutros.
Recorrendo a um indicador de pH natural que muda de cor na
presença de ácidos ou bases, os alunos vão classificar
compostos comuns do nosso dia-a-dia e descobrir que
existem compostos que são mais ácidos e outros que são mais
básicos.

ÁCIDOS E BASES NO DIA-A-DIA (NOVO)



 3º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

São explorados vários conceitos relacionados com a
fotossíntese e a produção de oxigénio realizada pelas plantas.
O que produzem as plantas? O que é o amido e onde se
encontra? Como são os cloroplastos e para que servem? Que
pigmentos fotossintéticos se encontram nas plantas e como
podemos extraí-los?

VIDA DE PLANTA II
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Com a população humana a crescer, verifica-se um aumento
do consumo de peixe (cerca de 20kg per capita a nível
mundial) o que causa grandes pressões sobre estes
organismos marinhos. Nesta atividade os participantes terão
a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre a vida dos
peixes, a sua importância, a sua biologia e ecologia e a
necessidade de um consumo sustentável.

A VIDA DOS PEIXES

Nesta atividade os alunos irão contactar com a microscopia,
abordar o conceito de célula e diversidade de seres vivos. Para
isso, serão observadas células ao microscópio ótico e outros
organismos à lupa binocular.

MICROSCOPIA (NOVO)



 3º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

Todos os anos, chegam vários milhões de toneladas de
plástico aos nossos oceanos com consequências drásticas
para os ecossistemas marinhos. Nesta atividade os alunos têm
a possibilidade de descobrir um pouco mais sobre este tipo de
poluição através da análise de diferentes amostras recolhidas
no ambiente marinho.

MICROPLÁSTICOS

26

Nesta atividade serão introduzidos conceitos como
hereditariedade e genética. Os alunos poderão extrair o seu
próprio ADN, assim como o de alguns alimentos, recolhendo-o
e observando-o.

À DESCOBERTA DO ADN (NOVO)

A Geologia faz parte do nosso quotidiano de diversas formas.
Na base desta ciência encontramos os minerais e as rochas.
Mas o que são minerais? O que são rochas? Com esta
atividade pretende-se, de uma forma lúdica, dar a conhecer os
minerais, as rochas e o seu ciclo.

ROCHAS E MINERAIS



 3º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 

27

O sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa, e os diferentes
ecossistemas que o constitui, tem uma importância
socioeconómica e ambiental de valor inestimável. Recorrendo
a um conjunto de experiências divertidas, iremos verificar
como os mecanismos de resiliência destes ambientes
costeiros funcionam e o que podemos fazer para protegê-los.
Esta atividade é dinamizada no âmbito do projeto EVREST -
PTDC/MAR-EST/1031/2014.

SAPAL E DUNAS (NOVO)

Sendo uma das espécies mais capturadas e consumidas em
Portugal, a sardinha, enfrenta novos desafios em relação à  
sua gestão. Para além da sua importância socioeconómica,
esta espécie, tem uma elevada importância ecológica e é
extremamente sensível às crescentes alterações climáticas.
Com esta atividade, pretende-se que os alunos fiquem a
conhecer mais sobre a biologia e ecologia da sardinha, quais
as pressões que a afetam e como as alterações climáticas
podem impactar as populações deste precioso recurso.   
Esta atividade é dinamizada no âmbito do projeto  
SARDITEMP - LISBOA-01-0145-FEDER-032209.

A SARDINHA NUM PLANETA EM MUDANÇA (NOVO)



 3º CICLO OFICINAS DE CIÊNCIA 
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A Robótica Educativa é um dos ambientes de aprendizagem
emergentes. Acredita-se que o seu uso tem impacto positivo
nas aprendizagens dos alunos e que pode ser encarada como
uma nova estratégia de aprendizagem. Vamos programar
robots, de uma forma intuitiva, para que sejam capazes de se
deslocar sozinhos de um ponto A para um ponto B, evitar
obstáculos recorrendo à leitura de sensores e de controlarem
motores, campainhas, leds e outros dispositivos.

ROBÓTICA III 



 3º CICLO

OBJETOS VOADORES 
Nesta atividade os participantes são desafiados a construir uma
máquina que voa dentro de um tubo de ar. Esta máquina é
construída a partir de material simples e do dia-a-dia com um
primeiro objetivo de fazer voar um objeto que não voa sozinho. À
medida que os participantes conseguem superar o primeiro
objetivo vão sendo propostos novos desafios. Duração: 60 min.

MÁQUINAS DE RABISCOS 
A partir de materiais simples do nosso quotidiano, os participantes
têm a oportunidade de criar uma máquina de rabiscos. Estas
máquinas, com o auxílio de um motor, fazem padrões divertidos à
medida que se movem de forma irregular. Duração: 60 min. 
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PAREDE DE BERLINDES (NOVO)
Usando materiais do dia-a-dia os participantes são desafiados a
construir um caminho para berlindes numa parede. Serão
colocados alguns objetivos aos participantes por forma a
desencadear reações em cadeia. Com imaginação e criatividade
podem construir caminhos para melhorar saltos e aumentos de
velocidade de berlindes com a ajuda da gravidade. Duração: 60 min.



ENSINO SECUNDÁRIO

A Fotónica é a ciência da luz, a sua geração, deteção e
manipulação. Esta atividade apresenta um conjunto de
experiências de ótica geral, explorando conceitos integrados
nos currículos das ciências.

FOTÓNICA 

Todos os anos caem sobre a Terra milhões de meteoritos
microscópicos. Graças a uma técnica de pesquisa simples mas
eficaz, os estudantes podem identificar, observar, analisar e
no final levar os micrometeoritos que encontrarem. É
utilizado um microscópio para observar e fotografar os
micrometeoritos com elevado detalhe.

CAÇADOR DE MICROMETEORITOS

A Holografia é uma área da ciência que, através da utilização
de luz laser e de elementos óticos, permite a gravação e
projeção de imagens 3D. Atualmente existem inúmeras
aplicações tecnológicas de hologramas na nossa sociedade.
Nesta atividade será introduzida a teoria da holografia e
explicada uma técnica de registo holográfico. Pretende-se que
os alunos colaborem na construção de um holograma.

HOLOGRAFIA RISCADA
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Ao aprenderem a fazer sabão de azeite, através de uma
atividade prática, os alunos têm a oportunidade de explorar
os diversos aspetos ligados à química da saponificação, tanto
em termos qualitativos como quantitativos. Adquirem ainda
noções básicas relativas à segurança durante o processo de
produção.

SAPONIFICAÇÃO  

Através da produção do pão, são abordadas as reações
bioquímicas que ocorrem durante o processo de fermentação,
a constituição das farinhas e o contributo dos diferentes
ingredientes para a textura e sabor finais do pão, incluindo a
importância da atividade das leveduras.

FAZER PÃO

 ENSINO SECUNDÁRIO OFICINAS DE CIÊNCIA 
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Todos os anos, chegam vários milhões de toneladas de
plástico aos nossos oceanos com consequências drásticas
para os ecossistemas marinhos. Nesta atividade os alunos têm
a possibilidade de descobrir um pouco mais sobre este tipo de
poluição através da análise de diferentes amostras recolhidas
no ambiente marinho.

MICROPLÁSTICOS 



São explorados vários conceitos relacionados com a
fotossíntese e a produção de oxigénio realizada pelas plantas.
O que produzem as plantas? O que é o amido e onde se
encontra? Como são os cloroplastos e para que servem? Que
pigmentos fotossintéticos se encontram nas plantas e como
podemos extraí-los?

VIDA DE PLANTA II

 ENSINO SECUNDÁRIO OFICINAS DE CIÊNCIA 

Com esta atividade pretende-se explorar o processo da
respiração celular e da transpiração das plantas, e ainda
relacionar a estrutura das partes constituintes das plantas
com a respetiva função.

VIDA DE PLANTA I
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Com a população humana a crescer, verifica-se um aumento
do consumo de peixe (cerca de 20kg per capita a nível
mundial) o que causa grandes pressões sobre estes
organismos marinhos. Nesta atividade os participantes terão
a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre a vida dos
peixes, a sua importância, a sua biologia e ecologia e a
necessidade de um consumo sustentável.

A VIDA DOS PEIXES 



A Robótica Educativa é um dos ambientes de aprendizagem
emergentes. Acredita-se que o seu uso tem impacto positivo
nas aprendizagens dos alunos e que pode ser encarada como
uma nova estratégia de aprendizagem. Vamos programar
robots com base arduino, para que sejam capazes de se
deslocarem sozinhos, ler sensores e de controlarem motores,
campainhas, leds e outros dispositivos.

ROBÓTICA S 

 ENSINO SECUNDÁRIO OFICINAS DE CIÊNCIA 
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Nesta atividade serão introduzidos conceitos como
hereditariedade e genética. Os alunos poderão extrair o seu
próprio ADN, assim como o de alguns alimentos, recolhendo-o
e observando-o.

À DESCOBERTA DO ADN (NOVO)

A impressão 3D é uma tecnologia cada vez mais utilizada não
só para fins profissionais como particulares na criação dos
mais variados objetos nas mais diversas áreas (Engenharias,
Medicina etc.). Nesta atividade, através de um tablet e uma
aplicação de CAD, os participantes poderão desenhar um
objeto tridimensional virtual e materializá-lo, num plástico
biodegradável, imprimindo-o com uma impressora 3D.

MODELAÇÃO E IMPRESSÃO 3D (NOVO)



Sendo uma das espécies mais capturadas e consumidas em
Portugal, a sardinha, enfrenta novos desafios em relação à  
sua gestão. Para além da sua importância socioeconómica,
esta espécie, tem uma elevada importância ecológica e é
extremamente sensível às crescentes alterações climáticas.
Com esta atividade, pretende-se que os alunos fiquem a
conhecer mais sobre a biologia e ecologia da sardinha, quais
as pressões que a afetam e como as alterações climáticas
podem impactar as populações deste precioso recurso.   
Esta atividade é dinamizada no âmbito do projeto  
SARDITEMP - LISBOA-01-0145-FEDER-032209.

A SARDINHA NUM PLANETA EM MUDANÇA (NOVO)

 ENSINO SECUNDÁRIO OFICINAS DE CIÊNCIA 
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O sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa, e os diferentes
ecossistemas que o constitui, tem uma importância
socioeconómica e ambiental de valor inestimável. Recorrendo
a um conjunto de experiências divertidas, iremos verificar
como os mecanismos de resiliência destes ambientes
costeiros funcionam e o que podemos fazer para protegê-los.
Esta atividade é dinamizada no âmbito do projeto EVREST -
PTDC/MAR-EST/1031/2014.

SAPAL E DUNAS (NOVO)



 ENSINO SECUNDÁRIO

OBJETOS VOADORES 
Nesta atividade os participantes são desafiados a construir uma
máquina que voa dentro de um tubo de ar. Esta máquina é
construída a partir de material simples e do dia-a-dia com um
primeiro objetivo de fazer voar um objeto que não voa sozinho. À
medida que os participantes conseguem superar o primeiro
objetivo vão sendo propostos novos desafios. Duração: 60 min.

MÁQUINAS DE RABISCOS 
A partir de materiais simples do nosso quotidiano, os participantes
têm a oportunidade de criar uma máquina de rabiscos. Estas
máquinas, com o auxílio de um motor, fazem padrões divertidos à
medida que se movem de forma irregular. Duração: 60 min.
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PAREDE DE BERLINDES (NOVO)
Usando materiais do dia-a-dia os participantes são desafiados a
construir um caminho para berlindes numa parede. Serão colocados
alguns objetivos aos participantes por forma a desencadear reações
em cadeia. Com imaginação e criatividade podem construir
caminhos para melhorar saltos e aumentos de velocidade de
berlindes com a ajuda da gravidade. Duração: 60 min.



ASTRONOMIA



Com esta atividade os participantes terão a oportunidade
de observar o sol com recurso a telescópio e um filtro
solar. Terão ainda a oportunidade de construir relógios de
sol. Atividade destinada a alunos a partir do 1º ciclo.  
Local: CCVTavira ou outros locais     

OBSERVAÇÃO SOLAR

 ASTRONOMIA

Nesta atividade os participantes terão a oportunidade de
observar o céu noturno e identificar, constelações,
planetas, estrelas entre outros objetos visíveis com
recurso a telescópio. Atividade destinada a alunos a partir
do 1º ciclo.  
Local: Forte do Rato ou outros locais       
 

OBSERVAÇÃO NOTURNA

37



PERCURSOS E
SAÍDAS DE CAMPO



Visita à zona entre as marés na praia junto ao pontão do
Forte do Rato. Nesta atividade os alunos irão explorar a
biodiversidade de organismos que habitam esta zona.
Destinado a alunos do pré-escolar e 1º ciclo. 
Local: Forte do Rato          

SALTA-POCINHAS

Visita à zona entre as marés na praia junto ao pontão do
Forte do Rato. Nesta atividade os alunos irão explorar a
biodiversidade de organismos que habitam esta zona,
respetivos mecanismos de adaptação ao habitat e a sua
importância ecológica. Destinado a alunos a partir do 2º
ciclo.  
Local: Forte do Rato           

A VIDA ENTRE MARÉS

 PERCURSOS E SAÍDAS DE CAMPO

Descoberta destes dois ecossistemas com toda a sua
biodiversidade e riqueza adaptativa. Durante este percurso
os participantes irão explorar a flora, a fauna e a importância
ecológica dos diferentes habitats. Destinado a alunos a
partir do 2º ciclo.  
Local: Praia do Barril       

SAPAL E DUNAS
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Percurso “Da terra ao mar” com o objetivo de dar a
conhecer algum do património cultural, histórico e natural
em torno de Tavira. Será possível descobrir diferentes
ambientes (salinas, campos agrícolas, sapal da Ria
Formosa) e terminará no Arraial Ferreira Neto. Atividade
destinada a alunos a partir do 3º ano de escolaridade. 
Local: Salinas Vale Caranguejo - Arraial Ferreira Neto

DA TERRA AO MAR

 PERCURSOS E SAÍDAS DE CAMPO

Visitar um sistema de salinas tradicional e conhecer o
processo de cristalização que origina diferentes tipos de sal.
Destinado a alunos a partir do 3º ano.   
Local: Salinas Vale Caranguejo        

SAL E SALINAS

O polvo comum é uma das principais espécies marinhas
desembarcadas no Algarve e Santa Luzia depende
exclusivamente desta pesca há mais de 30 anos, tendo
recebido o título de “Capital do Polvo”. Pretende-se dar a
conhecer o tipo de artes de pesca, as suas características e
funcionalidades, assim como o tipo de embarcações
utilizadas. Serão também abordados aspetos relacionados
com a biologia e ecologia do polvo, ameaças e curiosidades.
Atividade destinada a alunos a partir do 2º ciclo.  
Local: Santa Luzia        

A PESCA DO POLVO EM STA LUZIA  
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 PERCURSOS E SAÍDAS DE CAMPO OFICINAS DE CIÊNCIA 

Esta atividade é realizada nos mercados municipais e tem
como principal objetivo explicar que tipo de alimentos de
origem marinha podemos encontrar nas superfícies
comerciais, qual a sua origem e o modo de captura. Será
abordado o tema da sustentabilidade dos recursos e serão
dados alguns conselhos para um consumo mais barato e
mais saudável, que assegure a sustentabilidade dos recursos
marinhos. Atividade destinada a alunos a partir do 3º ano de
escolaridade. 
Local: Mercado Municipal         

OS PRODUTOS DO MAR E SUSTENTABILIDADE NO
MERCADO DE TAVIRA/OLHÃO  

Observação e identificação de aves na Ria Formosa.
Atividade destinada a alunos a partir do 3º ano de
escolaridade.  
Local: Forte do Rato        

AVIFAUNA DA RIA FORMOSA

41



 PERCURSOS E SAÍDAS DE CAMPO

Descobrir estruturas geométricas, padrões e frisos existentes
na cidade. Atividade destinada a alunos a partir do 3º ano de
escolaridade.  
Local: Tavira         

GEOMETRIA EM TAVIRA

Explorar as características históricas, geológicas e
paleontológicas das rochas utilizadas na arquitetura de
Tavira. Atividade destinada a alunos a partir do 3º ano de
escolaridade.  
Local: Tavira       

DO MUSEU AO CONVENTO
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PROJETOS  

COM AS ESCOLAS



 PROJETOS COM AS ESCOLAS

O  CCVTavira colabora com a APA - ARH do Algarve, na criação de
uma rede de monitorização voluntária, pretendendo-se contribuir
 para a boa gestão dos recursos hídricos da região. O CCVTavira é
um dos coordenadores locais deste projeto, estando responsável 
pela divulgação e realização de várias iniciativas que envolvam
alunos, professores e cidadãos voluntários. Esta iniciativa pretende
estimular a população para a cidadania ativa, criando condições
para que possa contribuir para a gestão participada da água na
Região Hidrográfica do Algarve.  
O  CCVTavira, no âmbito do Voluntariado Ambiental para a Água do
Algarve promove atualmente a monitorização de Ecossistemas de
água doce e Ecossistemas costeiros através da recolha e
identificação dos Macroinvertebrados Bentónicos - um dos
bioindicadores propostos pela Diretiva Quadro da Água (DQA). 
 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL PARA A ÁGUA
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 PROJETOS COM AS ESCOLAS

O Coastwatch é um projeto de âmbito europeu, coordenado pelo
GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e
Ambiente - que promove a cidadania ativa, consistindo na
monitorização e caracterização  ambiental do litoral. Este projeto,
que conta com a participação de milhares de voluntários europeus,
é um importante instrumento de educação para a cidadania
ambiental. 
A campanha nacional de monitorização traduz-se numa forte
componente de instrução e informação pedagógicas, para a
valorização e preservação do ambiente litoral, alteração de
comportamentos e em simultâneo proporcionar o fácil
envolvimento voluntário de alunos, professores e cidadãos,
estimulando a participação da comunidade. Desta forma, originam-
se consequências práticas e sistemáticas nas diferentes
comunidades educativas, tendo em vista a formação de adultos
mais preocupados e conscientes. 

PROJETO COASTWATCH
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 PROJETOS COM AS ESCOLAS

O projeto “A Minha Praia” foi um dos vencedores da primeira edição
do Orçamento Público Participativo (OPP) em 2017. "A Minha Praia"
é um projeto de monitorização ambiental e de sensibilização para a
conservação do meio marinho, onde através de ações de civismo
ambiental, se promove o conceito de "ciência cidadã". O intuito
deste projeto é criar uma rede de monitorização do lixo marinho ao
longo da costa do Algarve, em que o público escolar e as camadas
mais jovens dos concelhos algarvios têm um papel fundamental. As
escolas da região adotam praias onde irão realizar ações periódicas
de sensibilização para a problemática do lixo marinho, sua origem e
alcance, bem como a monitorização e limpeza do mesmo. O lixo
recolhido é triado e classificado de acordo com métodos
estandardizados (metodologia OSPAR). Posteriormente, essa
informação integrará bases de dados de monitorização de âmbito
nacional e internacional. Por fim, o lixo plástico que for recolhido
nas praias será transformado e reciclado em estações de reciclagem
instaladas nos CCVs produzindo novos objetos que os alunos
podem utilizar. Em suma, consciencializar a sociedade para
preservação do Oceano e para os hábitos de consumo sustentáveis
é a meta a atingir com “A Minha Praia”. 
ATIVIDADES: Limpeza e monitorização em 6 praias referenciadas; 
Sessões de reciclagem nos CCVs. 

A MINHA PRAIA
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 PROJETOS COM AS ESCOLAS

O projeto Por este rio acima: Património Natural e Água promove o
conhecimento, reabilitação e proteção de rios e ribeiras,
sensibilizando a sociedade para uma cidadania mais activa, mais
aberta, transversal e participada. Este projeto é financiado pelo
Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e é promovido pela
Ciência Viva, abrangendo os diversos parceiros da Rede de Centros
Ciência Viva. 
O Centro Ciência Viva de Tavira participa neste projeto dinamizando
as seguintes atividades: Limpeza da Ribeira do Alportel; Limpeza do
Rio Gilão; Percursos interpretativos na Ribeira do Alportel. 

RIO ACIMA
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EXPOSIÇÕES



 EXPOSIÇÕES

A "Água e a Energia" e "Faz e Aprende" são os temas centrais da
exposição permanente que é constituída por módulos interativos e
laboratório. Aqui, o visitante é convidado a ser cientista na primeira
pessoa, fazendo experiências, explorando jogos que o desafiam a
resolver  problemas e a analisar soluções alternativas de defesa do
Ambiente. Poderá ainda explorar as exposições temporárias
patentes no CCVTavira. A visita tem a duração de 90 minutos. 
 

VISITA AO CENTRO CIÊNCIA VIVA DE TAVIRA

O CCVTavira recebe com frequência exposições temporárias, cuja
seleção subscreve a preocupação de diversificação e, por outro
lado, de inovação da oferta, quer junto das  escolas, quer do público
em geral. Esteja atento às novidades em www.cvtavira.pt. 
 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
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OUTRAS 

INICIATIVAS



 OUTRAS INICIATIVAS

A Semana da Ciência e Tecnologia 2018, organizada pelo CCVTavira,
irá contar com um conjunto de palestras, workshops e apresentações
de projetos no CCVTavira e também em algumas escolas. 
 
Ainda no âmbito da Semana da Ciência e Tecnologia, o CCVTavira irá
 organizar a 5ª Mostra de Projetos de Ciência e Tecnologia. Nesta
Mostra estarão presentes diversos projetos de várias áreas, tais como
biologia, biotecnologia, genética, geologia, robótica, eletrónica  e
informática. Os visitantes da exposição terão a oportunidade, não
apenas de conhecer, aprender e experimentar, mas também de
dialogar diretamente com os cientistas. 
 

SEMANA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (21 A 26 DE NOVEMBRO)

Ao longo do ano letivo, o CCVTavira organizará várias iniciativas de
Promoção da Cultura Científica, designadamente no âmbito de
efemérides e datas emblemáticas, relacionadas com a Ciência e o
Ambiente. Esteja atento às nossas iniciativas em www.cvtavira.pt. 
 

OUTRAS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA CULTURA
CIENTÍFICA
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INFORMAÇÕES



Uma Escola Azul envolve ativamente a comunidade escolar
na compreensão da influência do oceano em nós e da nossa
influência no oceano, e articula as suas atividades e
iniciativas com a comunidade local e com os diferentes
atores do setor do mar. O CCVTavira pertence a esta rede
disponibilizando vantagens às Escolas Azuis. Pode obter
mais informações sobre as diversas atividades no seguinte
site: escolaazul.pt

Este programa de parceria é destinado a Professores e Turmas. O
parceiro tem o compromisso de visitar e/ou realizar atividades,
pelo menos 3 vezes ao longo do ano, usufruindo de um desconto no
preçário. Para se tornar parceiro tem que preencher uma ficha de
inscrição, onde constarão os dados do parceiro, bem como informações
sobre as atividades a realizar.

PROGRAMA DE PARCERIAS DE EDUCAÇÃO

ESCOLA AZUL

PARCERIAS
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Visita Normal ................................................................................    2,50€/aluno 
Oficinas de Ciência .......................................................................    2,50€/aluno 
Percursos ......................................................................................    3,50€/aluno 
Educadores, Professores e Técnicos acompanhantes ...............    Grátis 
 
No âmbito do programa de parceria: 
Visita Normal ..................................................................................    1,50€/aluno 
Oficinas de Ciência ........................................................................    1,50€/aluno 
Percursos .......................................................................................    2,50€/aluno 
Educadores, Professores e Técnicos acompanhantes ................    Grátis 
 
Nota -  No caso de a turma ou a Escola pertencer ao Concelho de Tavira,  as
três primeiras visitas são gratuitas. 
 
Este  preçário  não  se  aplica  quando  a  execução  da  atividade  ocorre em
sala  de  aula, envolvendo  a  deslocação  da  equipa  CCVT  às escolas, a  qual
 acarretará  um  custo acrescido. 
 

PREÇÁRIO

PREÇÁRIO E RESERVAS

RESERVAS
Para visitas de grupo é necessária marcação prévia,  que pode ser feita para
os seguintes contactos: 281 326 231, 924 452 528, geral@cvtavira.  
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O horário de visita deverá ser respeitado, sendo que a entidade
visitante deverá ter em conta o tempo prévio necessário para  o
 pagamento da visita e a organização/divisão do grupo. 
Os acompanhantes são responsáveis pela supervisão do grupo,  em
relação ao comportamento e segurança dos alunos. 
A não comparência do grupo à hora marcada pode implicar a
anulação total ou parcial (redução de tempo) da visita, de forma a
evitar que a visita de um grupo se sobreponha à do grupo seguinte. 
Se o atraso ultrapassar o tempo útil de visita, o grupo só poderá
entrar se houver  disponibilidade do Centro Ciência Viva de Tavira. 
Os percursos e as atividades ao ar livre poderão ser canceladas ou
remarcadas em função das condições meteorológicas.
Cancelamentos sem aviso antecipado (até 48hs) implica a exclusão
de parceria.  

RECOMENDAÇÕES PARA A VISITA
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LOCALIZAÇÃO

Convento do Carmo, 8800-311 Tavira [37° 7' 45.174" N | 7° 38' 47.1942" W] 
 
Ao chegar a Tavira: 
Vindo pela Via do Infante, ao chegar à rotunda da Vela, virar em direção a Vila Real de Santo António,
na rotunda da Nora (1ª), entrar na cidade (passagem de nível), virar na 2ª à esquerda, chegar à rotunda
do “copejo de atum”, continuar pela R. Almirante Cândido dos Reis, virar na 3ª à direita (Rua Primeiro
de Dezembro, ver sinalética) até ao largo da igreja do Carmo.  
Vindo de Faro, pela EN125, ao chegar à rotunda da Vela, virar em direção a Vila Real de Santo António,
na rotunda da Nora (1ª), entrar na cidade (passagem de nível), virar na 2ª à esquerda, chegar à rotunda
do “copejo de atum”, continuar pela R. Almirante Cândido dos Reis, virar na 3ª à direita (Rua Primeiro
de Dezembro, ver sinalética) até ao largo da igreja do Carmo.  
Vindo de Vila Real de Santo António, pela EN125, na rotunda da Nora, entrar na cidade (passagem de
nível), virar na 2ª à esquerda, chegar à rotunda do “copejo de atum”, continuar pela R. Almirante
Cândido dos Reis, virar na 3ª à direita (Rua Primeiro de Dezembro, ver sinalética) até ao largo da igreja
do Carmo.
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Centro Ciência Viva de Tavira 
Convento do Carmo  
8800-311 Tavira 
 
Telefone: 281 326 231 
Telemóvel: 924 452 528  
Fax: 281 326 212  
E-mail: geral@cvtavira.pt 
 
www.cvtavira.pt 
www.facebook.com/CCVTAVIRA 

CONTACTOS

HORÁRIO
3ª a sábado | 10h00 >18h00


