


 

O Planetário - Casa da Ciência de Braga é um Centro Ciência 

Viva em Braga que promove a cultura e divulgação científica e 

tecnológica.  

O Planetário - Casa da Ciência de Braga criou uma Oferta Pedagógi-

ca que inclui atividades experimentais que complementam o ensino 

das Ciências e que vão de encontro ás metas curriculares de cada 

ciclo. 

Adicionalmente, dispõe de uma oferta especialmente destinada à po-

pulação em geral com sessões na sala do Planetário Imersivo Digi-

tal, "Workshop Família", "Café com Ciência" e Observações Astro-

nómicas Noturnas. Todas as atividades requerem uma inscrição. 

O Planetário - Casa da Ciência de Braga é um Centro de educação e 

divulgação de Ciência que tem como filosofia a aprendizagem guia-

da por monitores especializados em diversas áreas da Ciência. 

Planetário - Casa da Ciência de Braga 



 

Os Módulos do Planetário - Casa da Ciência de Braga são os diversos 

espaços onde se realizam as atividades e eventos científicos. 

Módulos  



 

Eventos e formação 

O Planetário - Casa da Ciência de Braga organiza diversos eventos de 

divulgação de ciência destinados à população em geral bem como forma-

ções. Todas as atividades requerem uma inscrição prévia. 

Os "Café com Ciência" são eventos que juntam os 
melhores especialistas de diversas áreas das ciên-
cias num ambiente de discussão informal.  

Os "Workshop Família" são atividades experimen-
tais práticas especialmente destinadas a famílias 
que decorrem num sábado de cada mês.  

As “Observações Astronómicas” acontecem numa 
base mensal e convidam a população em geral a 
observar o céu noturno. 

O Planetário – Casa da Ciência de Braga recebe e 
organiza Formações para público docente e não 
docente. 



 

 
Oferta Pedagógica 

Com o objetivo de promover a cultura científica, fomentando o gosto 

pela ciência desde cedo, o Planetário - Casa da Ciência de Bra-

ga criou uma Oferta Pedagógica regular para a comunidade escolar 

que inclui módulos relacionados com os conteúdos temáticos e ativi-

dades experimentais que complementam o ensino das ciências e que 

vão de encontro ás metas e ou orientações curriculares de cada 

ciclo estipuladas pelo Ministério da Educação. 

Todas as atividades são pensadas à medida de cada desafio propos-

to, adaptando-se à faixa etária e ao contexto em que se desenvol-

ve. Todos os participantes têm um papel ativo na realização 

das experiências e atividades. 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Ciclo 

 Percurso interpretativo na Encosta do 

Sol 

 Experiências com água 

 Estados físicos da matéria 

 Porque é que as folhas mudam de 

cor?! 

 Os líquidos têm casca? 

 Diz-me o que comes, eu digo-te quem  

és! 

 As fases da Lua 

 O que há no charco? 

 Paleontólogo por um dia! 

 O meu 1º circuito elétrico 

 Programar com um robô  

 Pré-escolar 

 As cores da Natureza 

 Os 5 sentidos 

 O meu mini-foguetão 

 Mini-Exploradores do charco 

 Que “bichinho” és tu?! 

 À descoberta dos animais 

 Que cheirinho! 

 O robô “Cubetto” 



 2º Ciclo 

 Programação e robótica com Micro:bit 

 Início à programação com Micro:bit 

 Início à programação com o “Ozobot” 

 A biodiversidade do charco 

 À descoberta das plantas 

 Circuitos elétricos 

 À descoberta dos cristais 

 Início à microscopia 

 Viagem pelo espaço 

 Percurso interpretativo na Encosta do Sol 
 

3º Ciclo 

 Início à programação com Micro:bit 

 Programação e robótica com Micro:bit 

 Conhecer o ADN 

 Brincar com a Luz 

 A biodiversidade do charco 

 Relógio de Sol 

 Á procura dos ácidos e das bases! 

 Viagem pelo espaço 

 

Secundário 

 Início à programação com Micro:bit 

 Programação e robótica com Micro:bit 

 Brincar com a Luz 

 Viagem pelo espaço 

 Extração de ADN 

 Identificação de invertebrados  

de água doce 



 

O Município de Braga, a Agência Nacional Ciência Viva e a ORION - 

Sociedade Científica de Astronomia do Minho celebraram um protocolo 

de colaboração para a promoção científica no Concelho de Braga através 

do qual todas as turmas do ensino regular público, do concelho de Braga, 

desde o Pré Escolar até ao 4º ano, têm uma visita gratuita ao Planetário - 

Casa da Ciência de Braga.  

Os alunos dos restantes ciclos do ensino regular público têm uma redu-

ção de 50% nos valores de entrada. Os alunos do 3º ano tem ainda direito 

a transporte gratuito fornecido pela Câmara Municipal de Braga. 

 
Sessão de Planetário Imersivo (por criança/jovem) 
 
Professores, educadores e acompanhantes adultos     GRÁTIS 
 
Criança a frequentar educação Pré-Escolar e 1º Ciclo   GRÁTIS 
  
Criança/jovem a frequentar o 2º Ciclo, 3º Ciclo e Secundário  1.75€ 
  
Oficinas Pedagógicas (por criança/jovem) 
 
Oficina Pedagógica (Pré-Escolar e 1º Ciclo)    GRÁTIS 
 
Oficina Pedagógica (por criança/jovem dos restantes ciclos)  1.50€ 
 
Sessão de Planetário + Oficina Pedagógica 
 
Crianças do Pré– Escolar e 1º Ciclo     GRÁTIS 
 
Por criança/jovem dos restantes ciclos    2.50€ 

*Para reservar transporte deve contatar o Departamento de Educação da Câmara Municipal de 
Braga.  
**A marcação prévia é obrigatória, está sujeita à disponibilidade de datas e é limitada a um 
máximo de 30 alunos por atividade. As marcações podem ser feitas através 
do formulário online, por email: geral@casacienciabraga.org  ou por telefone: 253 695 236. 
***Grupos de visitantes com necessidades educativas especiais devem contactar previamente o 
Planetário - Casa da Ciência de Braga. 

Protocolo SEI 

https://www.cm-braga.pt/pt
http://www.cienciaviva.pt/home/
https://www.casacienciabraga.org/marcacoes


 

O Planetário - Casa da Ciência de Braga recebe visitas escolares durante 
o período letivo. Para marcar a sua visita poderá preencher 
o formulário online, enviar email para o geral@casacienciabraga.org ou 
telefonar para o 253 695 236. A marcação prévia é obrigatória e está sujei-
ta à disponibilidade de datas. 

A visita está limitada a um máximo de 30 alunos por atividade (período da 

manhã ou período da tarde). 

Para mais informações consulte a nossa Política de Marcações no nosso site. 
 

 

 

Sessão de Planetário Imersivo (por criança/jovem) 

Professores, educadores e acompanhantes adultos    GRÁTIS 

Criança a frequentar educação Pré-Escolar   3.00€ 

Criança a frequentar o 1º Ciclo     3.00€ 

Criança/jovem a frequentar o 2º Ciclo, 3º Ciclo e Secundário 3.50€ 

Oficinas Pedagógicas (por criança/jovem) 

Oficina Pedagógica (Pré-Escolar)   Sob consulta 

Oficina Pedagógica (1º Ciclo)    Sob consulta 

Oficina Pedagógica  

(por criança/jovem dos restantes ciclos)   Sob consulta 

Sessão de Planetário + Oficina Pedagógica 

Pré-Escolar e 1º Ciclo      5.00€ 

Por criança/jovem dos restantes ciclos    5.00€ 

 

*Grupos de visitantes com necessidades educativas especiais devem contactar previamente o 
Planetário - Casa da Ciência de Braga. 

Marcações Grupos Escolares 

https://www.casacienciabraga.org/marcacoes


 
Telefone: 253 695 236 | Telemóvel: 964351350 

Rua Maria Delfina Gomes nº4 Gualtar, 4710-054 Braga 
geral@casacienciabraga.org 
www.casacienciabraga.org 

www.facebook.com/planetariocasadacienciadebraga/ 


