
1º Ciclo
(90 minutos)

À Descoberta
dos 5 Sentidos

Menu de Atividades

Desperte os 5 sentidos dos seus alunos com atividades
prático-experimentais que os levarão a explorar as
características dos diversos órgãos recetores.
Submeta-os a diferentes estímulos que os levarão a
descobrir e explorar os fascinantes mecanismos que
desafiam o nosso cérebro a identificar diferentes aspetos do
mundo que nos rodeia. 

O que será que está no prato?

Adivinha que sons são?

Consegues ser exato?

 Ciência por um FioÀ Descoberta 
dos 5 Sentidos Sobre(A)vivência  Forças (In)visíveis Cheira a Ciência

Monstros na 
Tua Companhia

Exploradores de 
Rochas e Solos

ABC Planta Haja Luz 
na Mina

Sempre a 
"Bombar"



1º Ciclo
(90 minutos)

Sobre(A)vivência
Menu de Atividades

No tempo dos dinossauros

Deixa a tua marca

Corrida pela sobrevivência 

 Ciência por um FioÀ Descoberta 
dos 5 Sentidos Sobre(A)vivência  Forças (In)visíveis Cheira a Ciência

Monstros na 
Tua Companhia

Exploradores de 
Rochas e Solos

ABC Planta Haja Luz 
na Mina

Sempre a 
"Bombar"

Percorra milhões de anos, desde a extinção dos dinossauros
até aos eventos que causam extinções na atualidade, para
descobrir como preservar os ecossistemas.
Coloque os seus alunos no papel de um biólogo e ajude-os
a identificar como poderão contribuir para a conservação
das diferentes espécies que habitam o nosso planeta.



1º Ciclo
(90 minutos)

Monstros na Tua
Companhia

Menu de Atividades

Monstro da esferovite

Super espuma de monstro

Baba de monstro 

Pega monstro

 Ciência por um FioÀ Descoberta 
dos 5 Sentidos Sobre(A)vivência  Forças (In)visíveis Cheira a Ciência

Monstros na 
Tua Companhia

Exploradores de 
Rochas e Solos

ABC Planta Haja Luz 
na Mina

Sempre a 
"Bombar"

Realize atividades prático-experimentais que introduzem
conteúdos relacionados com propriedades dos materiais,
transformações físicas e químicas, regras de segurança e
material de laboratório.
Cultive a curiosidade e espírito de descoberta dos seus
alunos, convidando-os a realizar extraordinárias atividades
experimentais.



1º Ciclo
(90 minutos)

Forças
(In)visíveis

Menu de Atividades

O meu primeiro circuito 

Desenhos magnéticos 

Corrida magnética

Supermagneto

 Ciência por um FioÀ Descoberta 
dos 5 Sentidos Sobre(A)vivência  Forças (In)visíveis Cheira a Ciência

Monstros na 
Tua Companhia

Exploradores de 
Rochas e Solos

ABC Planta Haja Luz 
na Mina

Sempre a 
"Bombar"

Descubra o eletrizante mundo da física explorando
atividades relacionadas com ímanes, fontes de energia e
circuitos elétricos.
Fortaleça os conhecimentos dos seus alunos, desafiando- 
 -os a explorar campos magnéticos e, acelere a sua
curiosidade, juntando eletricidade e magnetismo para criar
um motor elétrico.



1º Ciclo
(90 minutos)

Exploradores de
Rochas e Solos

Menu de Atividades

Como se identificam as rochas?

Como se distinguem os solos?

Para que servem as rochas?

 Ciência por um FioÀ Descoberta 
dos 5 Sentidos Sobre(A)vivência  Forças (In)visíveis Cheira a Ciência

Monstros na 
Tua Companhia

Exploradores de 
Rochas e Solos

ABC Planta Haja Luz 
na Mina

Sempre a 
"Bombar"

Explore conteúdos relacionados com rochas, diferentes
tipos de solo e respetivas propriedades.
Na pele de exploradores, os alunos poderão analisar
diferentes tipos de rochas, perceber a sua origem, bem
como as diversas aplicações das mesmas. Durante esta
descoberta, poderão, também, avaliar características dos
solos bem como estabelecer a relação entre estes e as
rochas que estão na sua base.



1º Ciclo
(90 minutos)

Cheira a Ciência
Menu de Atividades

Perfumes 

Sais de banho

Sabonetes 

 Ciência por um FioÀ Descoberta 
dos 5 Sentidos Sobre(A)vivência  Forças (In)visíveis Cheira a Ciência

Monstros na 
Tua Companhia

Exploradores de 
Rochas e Solos

ABC Planta Haja Luz 
na Mina

Sempre a 
"Bombar"

Desperte os sentidos dos seus alunos colocando-os na pele
de um cientista que explora as propriedades dos óleos
essenciais, reações de saponificação e o efeito terapêutico
das ervas aromáticas.
Ao longo da atividade, os alunos vestirão a pele de um
mestre perfumeiro que, no seu laboratório, combina os
melhores ingredientes para criar agradáveis fragrâncias.



1º Ciclo
(90 minutos)

Ciência por 
um Fio

Menu de Atividades

Fibras na ponta dos dedos 

Qual é a fibra, qual é ela?

Pelo mundo das fibras

 Ciência por um FioÀ Descoberta 
dos 5 Sentidos Sobre(A)vivência  Forças (In)visíveis Cheira a Ciência

Monstros na 
Tua Companhia

Exploradores de 
Rochas e Solos

ABC Planta Haja Luz 
na Mina

Sempre a 
"Bombar"

Explore diversos materiais têxteis e descubra diferentes
matérias-primas e as suas propriedades.
Neste conjunto de atividades experimentais, desafie os seus
alunos a investigar diferentes tecidos enquanto desvendam
a sua proveniência, bem como a relação cultural que existe
com alguns destes materiais.



1º Ciclo
(90 minutos)

ABC Planta
Menu de Atividades

Plantas à pressão

Zoom planta

Verdik

 Ciência por um FioÀ Descoberta 
dos 5 Sentidos Sobre(A)vivência  Forças (In)visíveis Cheira a Ciência

Monstros na 
Tua Companhia

Exploradores de 
Rochas e Solos

ABC Planta Haja Luz 
na Mina

Sempre a 
"Bombar"

Percorra a planta, da raiz ao fruto, para observar e explorar
quais as funções específicas de cada um dos seus
constituintes e investigar os fatores que influenciam o seu
desenvolvimento.
Desvende o intricado mundo da taxonomia e sistemática
vegetal e descubra como classificar plantas para criar um
extraordinário herbário.



1º Ciclo
(90 minutos)

Haja Luz 
na Mina

Menu de Atividades

Brilha no escuro

Comprimentos de luz

Animais que brilham 

 Ciência por um FioÀ Descoberta 
dos 5 Sentidos Sobre(A)vivência  Forças (In)visíveis Cheira a Ciência

Monstros na 
Tua Companhia

Exploradores de 
Rochas e Solos

ABC Planta Haja Luz 
na Mina

Sempre a 
"Bombar"

Descubra como se comportam os fotões e qual a diferença
entre quimioluminescência, fosforescência e fluorescência.
Estimule a curiosidade dos seus alunos com este conjunto
de atividades experimentais que iluminarão as suas mentes
e forma de olhar o mundo.



1º Ciclo
(90 minutos)

Sempre a
"Bombar"

Menu de Atividades

Hora de ponta na artéria 

Bate bate coração

Circuito vital 

 Ciência por um FioÀ Descoberta 
dos 5 Sentidos Sobre(A)vivência  Forças (In)visíveis Cheira a Ciência

Monstros na 
Tua Companhia

Exploradores de 
Rochas e Solos

ABC Planta Haja Luz 
na Mina

Sempre a 
"Bombar"

Neste conjunto de atividades, investigue o coração, as
veias, as artérias e os próprios constituintes do sangue.
Ajuste o ritmo dos seus alunos ao processo de descoberta
do Sistema Cardiovascular, à medida que analisam
divertidos modelos que simulam o funcionamento e as
funções específicas dos seus constituintes.



 + informações!

www.lousal.cienciaviva.pt

acolhimento@lousal.cienciaviva.pt

+351 269 750 520/522

Visite o CCVLousal! 
ou

Vamos à sua escola!


