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Planetário - Casa da Ciência de Braga
Centro Ciência Viva

O Planetário - Casa da Ciência de Braga pertence à Rede de Centros da Agência Nacional
Ciência Viva. 

 
Este Centro de Ciência Viva promove a cultura e divulgação científica e tecnológica,
fomentando a motivação para aprender ciência através do contacto precoce com o

conhecimento científico, seus agentes e processos.



Mensagem do Diretor
CENTRO CIÊNCIA VIVA DE BRAGA

João Vieira, Diretor do Centro Ciência Viva de Braga

A pandemia colocou-nos perante um novo conjunto de
desafios. Como tal é nosso objetivo continuar e reforçar o
trabalho que temos feito nos últimos anos com as Escolas e com
a sociedade em geral, agora que nos preparamos para voltar
à normalidade.
Por essa razão, a equipa do Centro Ciência Viva de Braga
preparou a oferta para 2021-2022 adaptada e tendo como
foco a segurança de todos. 
Trata-se de uma oferta educativa pensada de acordo com o
levantamento realizado junto de muitas escolas e indo ao
encontro das muitas sugestões que vamos recebendo.
Num ano em que vamos alargar as nossas instalações, temos a
certeza que podemos ser um parceiro importante das escolas,
potenciando aprendizagens motivadoras, diferenciadoras e
divertidas. 
Aqui, diretamente no Centro Ciência Viva de Braga, na vossa
Escola ou virtualmente, estamos prontos para levar a ciência e
alegria de aprender a todos vós. Até já!
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A Equipa
CENTRO CIÊNCIA VIVA DE BRAGA



O Centro Ciência Viva de Braga
VAI CRESCER!

Ao fim de 5 anos de existência, o Centro Ciência
Viva de Braga irá duplicar a sua área. Uma obra
há muito desejada que irá permitir ter mais
espaço, mais oferta e mais dinâmicas, para chegar
a mais pessoas, e fazer ainda mais e melhor!

Esta intervenção permitirá avançar para uma nova
escala. Será possível duplicar a capacidade dos
grupos escolares que nos visitam, para até 120
crianças em cada visita.

Está planeada a criação de uma série de áreas
expositivas e interativas, um auditório de maior
dimensão, uma sala imersiva 270º, um laboratório de
química, uma nova receção e uma loja. 



Os Clubes Ciência Viva na Escola são espaços de
conhecimento abertos e dirigidos a toda a comunidade
educativa, incluindo famílias e restante comunidade local,
para promover o acesso a práticas científicas inovadoras. 

A Direção Geral da Educação e a Ciência Viva
promovem a iniciativa "Clubes Ciência Viva na Escola"
nos Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas,
Escolas Profissionais e Estabelecimentos de Ensino
Particular e Cooperativo.
 
Os Clubes Ciência Viva funcionam nas Escolas como
espaços abertos de contacto com a ciência e a
tecnologia, para a educação e o acesso generalizado
dos alunos a práticas científicas, promovendo o ensino
experimental das ciências. 

Clubes Ciência Viva na Escola



O Município de Braga e o Centro Ciência Viva de Braga
celebraram um protocolo de colaboração para a
promoção da educação científica no concelho de Braga. 

Através do protocolo todas as turmas do ensino regular
público, do concelho de Braga, desde o pré-escolar até
ao 4º ano, têm acesso gratuito às atividades do Centro

Ciência Viva de Braga. 

O 3º ano dispõe ainda de transporte privado gratuito
para o Centro Ciência Viva, fornecido pelo Município.

Os restantes ciclos do ensino regular público têm uma
redução nos valores das atividades do Centro Ciência

Viva de Braga.

Protocolo SEI celebrado com o
Município de Braga



1 monitor/turma

Realização de Oficina

Pedagógica na própria

sala de aula/laboratório

Todos os materiais

assegurados

Min. 2 turmas

Duração de 90 min.

Visitas Escolares ao Centro Ciência Viva de Braga

No Centro Ciência Viva

Cumprindo todas as

medidas de segurança

Máx. 2 turmas

Sessão de Planetário +

Oficina Pedagógica

Duração de 120 min.

Na Escola Online

Realização de Oficina

Pedagógica

Todos os materiais

assegurados

Necessário apenas

material de projeção e

som

Duração de 90 min.



Planetário
Imersivo Digital

O planetário imersivo é um espaço de impressionante realismo
com imagens imersivas, que transporta os espectadores para
autênticas "viagens" em tempo real pelo espaço. Esta tecnologia
revoluciona o ensino das Ciências.

Nas sessões de planetário, o monitor faz uma visita guiada ao céu,
explorando os astros visíveis e são ainda exibidos filmes ou
documentários científicos com imagens imersivas.

Assistir a uma sessão de planetário é uma experiência inesquecível
e altamente pedagógica tendo os participantes a oportunidade
de usufruir de uma ferramenta que potencia o conhecimento.



Duas Pequenas 
Peças de Vidro

Desde o tempo de Galileo, os telescópios
desenvolveram-se até chegarmos aos

grandes observatórios atuais, construídos
nas altas montanhas e colocados em

órbita no espaço. 
"Duas Pequenas Peças de Vidro" mostra
como os telescópios funcionam e como os
astrónomos os utilizam para revelar as

estruturas do nosso cosmos.

Alterações Climáticas: 
que futuro nos espera?

O clima da Terra mudou muitas vezes no
passado resultando em eras glaciares e os

intervalos entre elas. No entanto, as
mudanças recentes no clima foram muito

mais rápidas, ultrapassando a capacidade
de adaptação de muitas espécies. 

Este documentário mostra como estas
mudanças são quantificáveis e associadas

às atividades humanas.

Da Terra ao Universo

Uma extraordinária viagem através do
tempo e do espaço que mostra, com uma
combinação soberba de sons e imagens, o
Universo que nos é revelado pela ciência.

Produzido para o Supernova do ESO
(Observatório Europeu do Sul).



A Toupeira Platão

Platão é uma pequena toupeira curiosa
que vive numa toca subterrânea e escura

com os seus pais. Platão deseja
desesperadamente ver o que existe no

mundo lá fora. Um dia, finalmente
consegue ver tudo! Platão descobre o dia

e a noite, o Sol, a Lua e as estrelas!

As Formas do Espaço

Será que a Lua é redonda como uma bola,
ou redonda como um crepe? As Formas do
Espaço é um filme divertido dirigido aos
mais novos que explica as formas dos
planetas, das órbitas e dos anéis de
Saturno, com realce para a  forma do

planeta Terra. 

A Missão Apollo 11

A 20 de julho de 1969, os astronautas
americanos Neil Armstrong e Edwin “Buzz”
Aldrin foram os primeiros humanos a pisar
a Lua. Assinalamos o 50º aniversário desta
conquista na exploração espacial com a
exibição deste filme que nos mostra as
diferentes etapas da missão Apolo 11.



Destino: Buraco Negro

O filme "Destino: Buraco Negro" leva-nos
numa jornada totalmente envolvente
através de um dos fenómenos mais

misteriosos e inspiradores do universo: um
buraco negro.

De onde eles vêm? Como os encontramos?
O que acontece no seu interior? Vamos

descobrir. 

Em breve...

Estamos a traduzir novos filmes que
ficarão disponíveis nos próximos tempos. 

 
Esteja atento à nossa programação! 



Oferta Pedagógica
2021/2022

Com o objetivo de promover a cultura científica, fomentando o
gosto pela ciência desde cedo, o Centro Ciência Viva de Braga
criou uma oferta pedagógica com oficinas destinadas à
comunidade escolar que inclui atividades experimentais.

Os monitores das atividades são sempre especialistas de diversas
áreas das ciências, como Biologia, Física, Química e Astronomia. 

Nestas oficinas pretende-se também que todos os alunos tenham
um papel ativo na realização das experiências e atividades.



Pré-escolar



Experiências com o ar

Todos sabemos que o ar existe, mas como
é que podemos comprovar? E afinal o que
é o ar? Nesta atividade, várias questões
vão sendo colocadas e os alunos vão
responder através da realização de

experiências divertidas!

Os  microrganismos nas
minhas mãos

Os microrganismos existem em todo o
lado… até nas mãos! A lavagem das mãos
é essencial para uma boa higiene e para

o controlo de transmissão de muitas
doenças. Mesmo limpas as mãos têm
microrganismo. Será que existem

microrganismos bons? Nesta atividade, os
alunos vão realizar experiências para
compreender melhor estes conceitos.

Constelações: o que são?

Quando olhamos para o céu à noite vemos
muitas estrelas brilhantes que formam
constelações! Mas afinal o que são as

constelações?
Nesta atividade, os alunos vão explorar as
constelações e conhecer a Ursa Maior e a

Ursa Menor!



O robô Cubetto

Uma atividade divertida e inovadora que
coloca os mais novos em contacto com a
programação e robótica. As crianças
aprendem o básico da programação e

exploram a lateralidade através de jogos
com o divertido robô Cubetto.

Que "bichinho" és tu?

Vamos descobrir o que são insetos e quais
as suas características principais. Através

da observação com lupas digitais e
exploração dos seres vivos que
encontramos no jardim é possível

identificar insetos e a sua morfologia.

O que existe no charco?

Com a observação e manuseamento de
pequenos animais e plantas torna-se muito
mais fácil a compreensão de conceitos
como a diversidade de seres vivos e a

importância dos charcos.
Nesta atividade, os participantes têm a
oportunidade de capturar os seres vivos
do nosso charco e observar através de

lupas digitais.



As cores da Natureza

A natureza está cheia de cores incríveis!
Com materiais de laboratório, é possível
extrair os pigmentos de diversos vegetais
e pintar bonitos desenhos. Uma atividade
que permite aos alunos dar asas à sua

imaginação.

Que cheirinho!

As plantas aromáticas são utilizadas na
culinária, na cosmética e até em

medicamentos! Nesta atividade, os alunos
têm a oportunidade de fazer o seu próprio
sabonete de glicerina com uma planta

aromática à escolha!

Os 5 sentidos

Quais são os 5 sentidos? Nesta atividade
exploramos o olfato, paladar, visão, tato e
audição através de diversas experiências.
No final, os alunos levarão consigo uma

experiência sensorial. 



1º Ciclo



Brincar com a luz e as
cores

Quando está sol e chuva vemos no céu um
arco-íris, como é que se formou? E porque
é que os objetos têm cores diferentes?

Nesta atividade, os alunos vão responder
a estas e outras questões. Usando prismas,
lâmpadas coloridas e filtros, os alunos vão
aprender mais sobre a luz e as cores. No
final, cada aluno irá construir um disco de

Newton para si. 

À volta com o ciclo da
água

 Sabemos que a água não existe em
abundância e que é importante a sua
preservação. Com esta atividade

pretende-se sensibilizar os alunos para a
importância da água explicar o seu ciclo
e viajar por todas as suas fases. Nesta

atividade vão ser abordados temas como:
a importância da água, as fases do seu
ciclo, a poluição e ações sustentáveis. 

À procura dos
microrganismos

Os microrganismos existem em todo o
lado… até nas mãos! A lavagem das mãos
é essencial para o controlo de transmissão
de muitas doenças. Serão todos maus ou
existem microrganismos bons? Nesta
atividade, os alunos vão realizar
experiências, perceber que os
microrganismos são ubíquos e

compreender conceitos relevantes.



Experiências com ímanes

Os ímanes têm um poder de atração
irresistível! Vamos explorar o magnetismo
dos ímanes, relacionando-o com outro tipo

de forças da natureza. Os alunos vão
realizar experiências com ímanes e outros
materiais, perceber a existência dos polos
Norte e Sul do planeta Terra e aprender a

orientar-se com uma bússola. No final,
cada aluno constrói a sua própria bússola.

 

O que há no charco?

Será que existem muitos seres vivos no
charco? Nesta atividade, os alunos

identificam a biodiversidade do charco
com o auxílio de lupas digitais. São
abordados conceitos como ser vivo,

anfíbio, inseto e habitat.

Experiências com o ar

Todos sabemos que o ar existe mas, como
é que podemos comprovar? E afinal o que
é o ar? Nesta atividade, várias questões
vão sendo colocadas e os alunos vão ser

capazes de responder através da
realização de vários desafios e

experiências! 



Os líquidos têm casca?

Porque é que os alfaiates, pequenos
insetos, flutuam na água? Será que são
muito leves ou existe algum efeito físico?
Vamos explorar a tensão superficial dos
líquidos e realizar várias experiências

para aprender mais sobre este fenómeno
e as propriedades dos líquidos.

Porque é que as folhas
mudam de cor?

Todos os anos assistimos à mudança de
cor das folhas de algumas árvores. Mas

porquê? 
A partir da técnica da cromatografia, os
alunos conseguem ver quais os pigmentos

responsáveis pela cor das plantas e
vegetais. No final, os alunos percebem que

este processo natural “esconde” um
mecanismo fantástico e curioso!

Estados físicos 
da matéria

Como se distinguem os sólidos dos
líquidos? O que é a evaporação e a

solidificação? Com várias experiências
que recorrem a materiais do quotidiano e

de laboratório, os participantes vão
distinguir líquidos, sólidos e gases, e
compreender melhor os processos de

mudança de estado físico.



O meu primeiro circuito
elétrico

Nesta atividade os alunos têm a
oportunidade de usar materiais como fios

condutores, lâmpadas led, motores e
pilhas. O objetivo é construir diferentes
tipos de circuitos elétricos. Desta forma,
são abordadas temáticas e conceitos
como a condutividade dos materiais, a

eletricidade e o seu uso no nosso 
dia-a-dia.

Programar com um robô

Vamos pôr a funcionar um robô com
códigos de cor! Nesta atividade, os alunos

aprendem o básico da programação
através de desafios e tarefas divertidas
com o robô Ozobot (3º e 4º anos) ou o

robô Cubetto (1º e 2º anos).

As fases da Lua

Porque não vemos a Lua sempre da mesma
forma? De uma forma interativa, os alunos
constroem um auxiliar de identificação

das fases da lua: o lunário.
A lua tem mais fases do que aquelas que

imaginávamos! 
Definições como crateras, meteoróides,

satélite natural entre outras também serão
exploradas.



Como funciona o corpo?

Sabemos tudo sobre o funcionamento do
nosso corpo? Que processos acontecem

em cada sistema? 
Nesta atividade abordamos os sistemas do

corpo humano com recurso a
representações. No final, os alunos
constroem um modelo do sistema a

explorar.

Percurso interpretativo na
Encosta do Sol

A Encosta do Sol, situada em Gualtar, é um
local com muita biodiversidade para

explorar. Nesta atividade percorre-se um
trilho pedestre para descobrir os animais e

plantas que habitam por lá.
Esta atividade está englobada no prémio
AGIR da REN, que a associação Bonus

Itineris ganhou e da qual o Centro Ciência
Viva de Braga é parceiro. 

A minha oficina!

Quer trabalhar conteúdos diferentes com
os seus alunos? Gostava de abordar outras

experiências/áreas científicas?
Envie sugestões para o Centro Ciência
Viva de Braga e, em parceria, podemos
preparar uma Oficina Pedagógica de

acordo com outros conteúdos científicos
específicos!



O que dizem as cores

As cores dos animais e das plantas
transmitem informações que os ajudam a
sobreviver. O livro “O Dia em que os lápis

desistiram”, de Drew Daywalt com
ilustrações de Oliver Jeffers, é o ponto de
partida para explorar com boa disposição
o significado das cores em alguns animais
e plantas. Vamos descobrir as cores da

criatividade!

Olha a água!

As boas e as más palavras estão
relacionadas com a qualidade da água?
Francisca Cadete revela-nos a resposta
através do conto “As Fadas” de Charles
Perrault. Entre perguntas e respostas,

situações inusitadas, literatura, caminhos
marítimos e biodiversidade, os pequenos
são convidados a oferecer um copo de

água às gerações futuras.

Os superpoderes dos
vegetais

Através da história bem-humorada “A
Revolta dos Vegetais”, de David Aceituno
com ilustrações de Daniel Montero Galán,

descobrimos como os vegetais são
alimentos ricos em nutrientes, importantes
para a saúde, ajudam a colorir o nosso
prato e não gostam de ficar esquecidos

no frigorífico. Vamos explorar a
imaginação com a ajuda dos vegetais!Le
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2º Ciclo



Experiências com ímanes

Nesta atividade é explorado o
magnetismo dos ímanes, relacionando-o
com outro tipo de forças da natureza. 
Os alunos vão realizar experiências com
ímanes e outros materiais, perceber a
existência dos polos Norte e Sul do

planeta Terra e aprender a orientar-se
com uma bússola. No final, cada aluno

constrói a sua própria bússola.

Modelação e
impressão 3D

Nesta atividade os alunos vão criar
modelos tridimensionais utilizando um

programa de computador e
posteriormente imprimir na impressora 3D.

São abordados conceitos como:
grandezas geométricas, isometrias do
plano, rotação, reflexão e visualização

tridimensional.

Explorar os 
microrganismos

Os microrganismos são seres vivos
microscópicos que se dividem em cinco
grupos: bactérias, fungos (incluindo as

leveduras), vírus, algas e protozoários. Mas
afinal o que são? Será que todos são

prejudiciais ao ser humano ou precisamos
deles? Com esta atividade pretende-se
alertar para a importância do papel dos

microrganismos.  



Às voltas com os circuitos
elétricos

Uma atividade onde os alunos têm a
oportunidade de usar materiais como fios

condutores, lâmpadas led, pilhas e
motores. O objetivo é construir um circuito

elétrico e conseguir que a lâmpada
acenda ao mesmo tempo que se abordam

temáticas e conceitos como a
condutividade dos materiais, a

eletricidade e o seu uso no nosso 
dia-a-dia.

Observação astronómica

Nesta atividade, os alunos poderão
observar os astros do céu à noite, como
galáxias, nebulosas ou até enxames muito
ténues através de um telescópio com uma
tecnologia à distância que se liga aos

dispositivos móveis e captura imagens em
tempo real. As imagens são imediatamente
enviadas para os participantes guardarem

e partilharem!

Luz e cores

Quando a luz do Sol atravessa as gotas da
chuva produzem-se as cores do arco-íris!

O que explica este fenómeno? E os
objetos, têm cores diferentes?!

Usando prismas, lâmpadas coloridas e
filtros vamos aprender mais sobre a luz e
as cores. Os alunos vão construir um disco
de Newton e de Benham e desmitificar os

fenómenos produzidos pela luz.



À descoberta das plantas

A atividade pretende abordar temas como
a constituição e características das

plantas, fotossíntese e ainda as
adaptações das plantas ao meio. A partir
da técnica da cromatografia, os alunos
vão observar os pigmentos responsáveis

pela cor das plantas e vegetais e
descobrir o porquê da mudança de cor

das folhas no outono.

Início à programação
com o Micro:bit

Nesta atividade é possível aprender a
programar Micro:bits, mini computadores

que funcionam como o “cérebro” de
pequenos robôs. Vamos ensinar os
Micro:bits a “pensar”, a executar

pequenas tarefas e também a programar
alguns jogos!

A biodiversidade do
charco

A diversidade biológica é uma das
maiores riquezas da Natureza e é
importante conhecer, classificar e

conservar. Nesta atividade, os alunos
amostram as espécies existentes na água
do charco. Com recurso a guias e lupas
digitais é possível a identificação dos

seres vivos e são abordados temas como a
biodiversidade, espécie e ecossistemas.



Percurso interpretativo na
Encosta do Sol

A Encosta do Sol, situada em Gualtar, é um
local com muita biodiversidade para

explorar. Nesta atividade vamos realizar
um percurso pedestre para descobrir a
biodiversidade do local. Esta atividade
está englobada no prémio AGIR da REN
que a associação Bonus Itineris ganhou e
da qual o Centro Ciência Viva de Braga é

parceiro. 

Programação
com ozobot

O robô Ozobot reconhece códigos de cor
e desempenha tarefas simples. Nesta
atividade, os alunos são incentivados a
aprender o básico da programação

através da execução de desafios com o
robô Ozobot.

Solo: o suporte de vida

O solo é a camada superficial da crosta
terrestre e é um material de suporte de

vida. Quais são as suas funções? E como se
formou? Nesta atividade, os alunos vão

explorar a temática do solo com
atividades práticas que abordam

conceitos como os seus componentes, as
propriedades do solo e formas de

conservação.



A minha oficina!

Quer trabalhar conteúdos diferentes com
os seus alunos? Gostava de abordar outras

experiências/áreas científicas?
Envie sugestões para o Centro Ciência
Viva de Braga e, em parceria, podemos
preparar uma Oficina Pedagógica de

acordo com outros conteúdos científicos
específicos!



3º Ciclo



Conhecer o ADN

Uma atividade que permite compreender
conceitos relacionados com a genética e
a hereditariedade. Os alunos fazem a

extração de ADN seguindo um protocolo
que permite desenvolver as suas

competências práticas e experimentais.
No final podem levar consigo uma “nuvem

de ADN”!

Espécies invasoras:
o que são?

As espécies invasoras podem transformar o
ecossistema onde são introduzidas e

trazer riscos para o mesmo. Estas espécies
podem ser animais, plantas ou até

microrganismos! Nesta atividade, os alunos
vão conhecer as espécies invasoras

existentes em Portugal e quais são os seus
impactos, positivos ou negativos, para o

ambiente.

A biodiversidade do
charco

A diversidade biológica é uma das
riquezas da Natureza e é importante
conhecer, classificar e conservar. 
Nesta atividade os alunos têm a

oportunidade de amostrar as espécies
existentes no charco e classificá-las. Com

recurso a guias e lupas digitais, são
abordados temas como a biodiversidade,

espécie e ecossistemas.



Construção de um 
relógio-de-sol

Uma atividade que foca temáticas
relacionadas com a medição do tempo,

perceção da longitude e latitude, a
orientação celeste, o movimento aparente
do Sol e ainda a rotação e translação da
Terra. Os participantes constroem o seu
próprio relógio de sol horizontal que
permite determinar as horas na nossa

latitude.

Observação astronómica

Nesta atividade os alunos poderão
observar os astros do céu à noite, como
galáxias, nebulosas ou até enxames muito
ténues através de um telescópio com uma
tecnologia à distância que se liga aos

dispositivos móveis e captura imagens em
tempo real. As imagens são imediatamente
enviadas para os participantes guardarem

e partilharem!

Espectroscopia:
o estudo da luz

Existe luz que não se vê? O que é a
refração? Nesta atividade, os alunos vão

"brincar com luz"!
São abordados temas como a

propagação da luz, qual a sua velocidade,
porque é que o céu é azul. No final, os
participantes constroem o seu próprio

espectroscópio.



Programação e robótica
com Micro:bit

Os Micro:bits são mini computadores que
funcionam como o “cérebro” de pequenos
robôs. Vamos programar um robô através
do Micro:bit, fazendo pequenos projetos
com os sensores integrados. Os alunos

obtêm uma introdução a todas as fases de
conceção, desenvolvimento, programação

e execução de projetos de robótica
educativa.

Modelação e
impressão 3D

Nesta atividade os alunos vão criar
modelos tridimensionais utilizando um

programa de computador e
posteriormente imprimir na impressora 3D.

São abordados conceitos como:
grandezas geométricas, isometrias do
plano, rotação, reflexão e visualização

tridimensional.

Percurso interpretativo na
Encosta do Sol

A Encosta do Sol, situada em Gualtar, é um
local com muita biodiversidade para

explorar. Nesta atividade vamos realizar
um percurso pedestre para descobrir a
biodiversidade do local. Esta atividade
está englobada no prémio AGIR da REN
que a associação Bonus Itineris ganhou e
da qual o Centro Ciência Viva de Braga é

parceiro. 



A minha oficina!

Quer trabalhar conteúdos diferentes com
os seus alunos? Gostava de abordar outras

experiências/áreas científicas?
Envie sugestões para o Centro Ciência
Viva de Braga e, em parceria, podemos
preparar uma Oficina Pedagógica de

acordo com outros conteúdos científicos
específicos!

À procura dos ácidos
e das bases

Encontramos ácidos e bases em todo lado,
desde o laboratório até à nossa casa. Os
ácidos são azedos e agressivos, como o
vinagre; as bases são amargas, como os

produtos de limpeza de casa. 
Mas como sabemos se uma solução é
ácida ou básica? Através de várias
experiências, os alunos vão conseguir
responder a essa e a outras perguntas!



Secundário



A biodiversidade do
charco

Que biodiversidade existe no charco? O
que são bioindicadores da qualidade da
água? Nesta atividade pretende-se que

os alunos identifiquem as espécies
presentes nas amostras de água

recolhidas do charco do Centro Ciência
Viva de Braga. São abordados conceitos

como biodiversidade, invertebrados,
ecossistemas e técnicas de amostragem. 

Espécies invasoras:
o que são?

As espécies invasoras podem transformar o
ecossistema onde são introduzidas e

trazer riscos para o mesmo. Estas espécies
podem ser animais, plantas ou até

microrganismos! Nesta atividade, os alunos
vão conhecer as espécies invasoras

existentes em Portugal e quais são os seus
impactos, positivos ou negativos para o

ambiente.

Percurso interpretativo na
Encosta do Sol

A Encosta do Sol, situada em Gualtar, é um
local com muita biodiversidade para

explorar. Nesta atividade vamos realizar
um percurso pedestre para descobrir a
biodiversidade do local. Esta atividade
está englobada no prémio AGIR da REN
que a associação Bonus Itineris ganhou e
da qual o Centro Ciência Viva de Braga é

parceiro. 



Programação e robótica
com o Micro:bit

Os Micro:bits são mini computadores que
funcionam como o “cérebro” de pequenos
robôs. Vamos programar um robô através
do Micro:bit, fazendo pequenos projetos
com os sensores integrados. Os alunos

obtêm uma introdução a todas as fases de
conceção, desenvolvimento, programação

e execução de projetos de robótica
educativa.

Modelação e
impressão 3D

Nesta atividade os alunos vão criar
modelos tridimensionais utilizando um

programa de computador e
posteriormente imprimir na impressora 3D.

São abordados conceitos como:
grandezas geométricas, isometrias do
plano, rotação, reflexão e visualização

tridimensional.

Conhecer o ADN

Uma atividade que permite compreender
conceitos relacionados com a genética e
a hereditariedade. Os alunos fazem a

extração de ADN, seguindo um protocolo
que permite desenvolver as competências
práticas e experimentais. No final podem

levar consigo uma “nuvem de ADN”!



Observação astronómica

Nesta atividade os alunos poderão
observar os astros do céu à noite, como
galáxias, nebulosas ou até enxames muito
ténues através de um telescópio com uma
tecnologia à distância que se liga aos

dispositivos móveis e captura imagens em
tempo real. As imagens são imediatamente
enviadas para os participantes guardarem

e partilharem!

Espectroscopia:
a luz das estrelas

Nesta atividade os alunos constroem o seu
próprio espectroscópio ótico explorando
os conceitos relacionados com a luz e o
espectro eletromagnético. Também será
abordado o papel da espectroscopia no

estudo da composição química das
estrelas e do cálculo da distância das

galáxias distantes. 

A minha oficina!

Quer trabalhar conteúdos diferentes com
os seus alunos? Gostava de abordar outras

experiências/áreas científicas?
Envie sugestões para o Centro Ciência
Viva de Braga e, em parceria, podemos
preparar uma Oficina Pedagógica de
acordo com outros conteúdos científicos

específicos!



Marcação de visitas

formulário online;

e-mail;

telefone.

A marcação prévia é obrigatória nas três

modalidades de visita, está sujeita à

disponibilidade de datas (consultar AGENDA no

site) e carece de resposta por parte da equipa do

Centro Ciência Viva de Braga.

A marcação pode ser feita através de:



geral@casacienciabraga.org

www.casacienciabraga.org

Rua Maria Delfina Gomes, nº4
4710-054 Gualtar, Braga

Números de telefone

253 695 236
964 351 350

Endereço de e-mail

Site

Morada

Contactos

@planetariocasadacienciadebraga

Planetário - Casa da Ciência de Braga

Página Facebook

Página Instagram




