OFERTA EDUCATIVA | CIÊNCIA E LUDICIDADE
AS PROPOSTAS DO CURTIR CIÊNCIA VISAM PROMOVER A LITERACIA CIENTÍFICA ALIANDO
CONCEITOS CIENTÍFICOS À LUDICIDADE NECESSÁRIA NOS PRIMEIROS ANOS DE
APRENDIZAGEM FORMAL.

Todas as atividades têm em consideração as orientações curriculares na
Educação Pré-escolar e as Aprendizagens Essenciais para as disciplinas de
Matemática no ensino básico e secundário, Estudo do Meio, no primeiro ciclo do
ensino básico e Ciências Naturais e Físico-química no segundo e terceiro ciclos do
ensino básico.
Objetivos:
- Centrar os processos de ensino nos alunos, enquanto agentes ativos na
construção do seu próprio conhecimento;
- Tomar como referência o conhecimento prévio dos alunos, os seus interesses e
necessidades, valorizando situações do dia-a-dia e questões de âmbito local,
enquanto instrumentos facilitadores da aprendizagem;
- Privilegiar atividades práticas como parte integrante e fundamental do processo
de aprendizagem;
- Promover uma abordagem integradora dos conhecimentos, valorizando a
compreensão e a interpretação dos processos naturais, sociais e tecnológicos,
numa perspetiva Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente;
- Valorizar a natureza da Ciência, dando continuidade ao desenvolvimento da
metodologia científica nas suas diferentes etapas.
A Oferta Educativa do Curtir Ciência dá ênfase a conceitos e conteúdos abordados
nos diversos currículos e orientações escolares, mas também aos conhecimentos
do quotidiano, abordando-os com um olhar científico, lúdico e acima de tudo
como impulsionador do espírito crítico, observador e analítico, características
ímpares na formação de um cidadão.

OFERTA EDUCATIVA | 2º CICLO
AS PROPOSTAS DO CURTIR CIÊNCIA INCLUEM VISITAS À EXPOSIÇÃO PERMANENTE E UM
CONJUNTO DE OFICINAS CIENTÍFICAS ADAPTADAS AO PROGRAMA CURRICULAR DESTE
CICLO DE ENSINO. NESTE CAPÍTULO DESTACAMOS TRÊS NOVIDADES: “A CÉLULA”,

“CORPO HUMANO: O PERCURSO DOS ALIMENTOS”, “CORPO HUMANO: SISTEMA
CARDIORRESPIRATÓRIO” E “MATEMÁTICA NA PRÁTICA”.
OPÇÃO 1
EXPOSIÇÃO PERMANENTE
Comunicações | Robótica | Reciclagem
Túnel Interativo do Sistema Solar
OPÇÃO 2
ATELIERS CIENTÍFICOS
1 | A Célula
2 | Corpo Humano: O Percurso dos
Alimentos
3 | Corpo Humano: Sistema
Cardiorrespiratório
4 | Matemática na Prática
5 | Os Elementos: Água, Ar e Solo
6 | Terra, um Planeta a Proteger
7 | O Mundo das Plantas
8 | Hábitos de Vida Saudável

OPÇÃO 1 | VISITA À EXPOSIÇÃO PERMANENTE
A Exposição Permanente do Curtir Ciência é composta por várias
salas dedicadas às áreas das comunicações, estruturas, vibrações
e som, domótica, robótica, reciclagem e realidades virtuais. É um
espaço com forte presença tecnológica e as visitas são
monitorizadas por colaboradores altamente especializados.
No caso do 1.º Ciclo do Ensino Básico a visita inclui os seguintes
módulos:
COMUNICAÇÕES
Teleguiar um Robô Lunar;
Falar através do Tubo
Falante; Cabina de
Comunicações Espaciais
ROBÓTICA
Experimentar diversos Robôs
Lego Mindstorm;

RECICLAGEM
Transformar garrafas de
plástico em porta-chaves
TÚNEL INTERATIVO DO
SISTEMA SOLAR
Viajar pelos planetas e
cintura de asteroides através
da realidade virtual

OPÇÃO 2 | ATELIERS CIENTÍFICOS
Com o objetivo de despertar o interesse pela cultura científica e
pelas práticas laboratoriais, o Curtir Ciência – Centro Ciência Viva
de Guimarães propõe um conjunto de ateliers científicos como
alternativa à visita da Exposição Permanente. Divididos por áreas
temáticas adaptadas aos diferentes níveis de ensino, do Préescolar ao Ensino Secundário, incluem atividades práticas
estreitamente relacionadas com os programas curriculares, com o
objetivo de facilitar o processo de ensino/aprendizagem num
ambiente diferente do da sala de aula.

1 | A Célula

NOVIDADE

A célula constitui a unidade básica da vida. O seu conhecimento e análise
permite uma visão mais abrangente dos processos biológicos e da dinâmica
da biosfera. Nesta unidade temática pretende-se incentivar uma
abordagem prática, num ambiente laboratorial, dando especial ênfase à
constituição e utilização do microscópio ótico composto como ferramenta
para a observação dos diferentes tipos de células.
A célula animal é eucariótica, ou seja, possui um núcleo verdadeiro e um
conjunto de membranas que aumenta a sua divisão interna. Possui vários
componentes semelhantes à célula vegetal, mas difere desta por possuir
lisossomas, ausentes na célula vegetal.
TÓPICOS A EXPLORAR
Constituição do microscópio;
Organelos Celulares;
Seres Vivos Unicelulares e Pluricelulares.

NOVIDADE
2 | Corpo Humano – Sistema Cardiorrespiratório
O corpo humano é um organismo composto por complexos sistemas de
órgãos. Quando em equilíbrio, é esse sistema que mantém o corpo humano
saudável. O sistema respiratório é de extrema importância para alguns
processos vitais do nosso organismo. Este atelier explora a circulação
sanguínea e as trocas gasosas entre o organismo humano e o meio que o
rodeia, através de experiências práticas e exploração de modelos.
TÓPICOS A EXPLORAR
Constituição e funcionamento do sistema respiratório;
Constituição e funcionamento do sistema cardiovascular;
Funcionamento dos Pulmões;
Respiração Celular;
Gases Respiratórios;
A Capacidade de Armazenamento de Ar dos Pulmões.

NOVIDADE
3 | Corpo Humano – O Percurso dos Alimentos
O corpo humano é composto por complexos sistemas de órgãos. Esses
sistemas são responsáveis pela captação de nutrientes e obtenção de
energia; garantem ainda as trocas gasosas necessárias para a vida e a
excreção dos produtos resultantes do metabolismo celular.
TÓPICOS A EXPLORAR
Constituição e funcionamento do sistema digestivo;
Etapas da digestão;
Constituição e funcionamento do sistema excretor.

4 | Matemática na Prática
A matemática teve uma forte influência no desenvolvimento e uso de
instrumentos de navegação marítima, historicamente imprescindíveis na
época dos descobrimentos. Nesta oficina com forte componente prática, os
participantes constroem modelos de quadrantes que podem ser usados
para fazer medições de ângulos de forma a permitir o cálculo de alturas de
estruturas. São ainda explorados outros instrumentos que permitem
determinar distâncias recorrendo à trigonometria.

TÓPICOS A EXPLORAR
Influência da Matemática nos Instrumentos de Navegação;
Áreas;
Formas Geométricas.

5 | Os Elementos: Água, Ar e Solo
A Terra é um planeta especial: reúne um conjunto de fatores favoráveis à
existência de vida. Alguns deles têm origem em três dos elementos
terrestres: a água, o ar e o solo. Este atelier explora as transformações
físicas responsáveis pelo ciclo da água, analisando ainda a química desta
molécula essencial à vida. As propriedades do ar e do solo, assim como a
sua constituição e importância para a vida terrena, são também focadas.
TÓPICOS A EXPLORAR

Constituição da molécula de água; Dinâmica do ciclo da água;
Evaporação, condensação, precipitação, infiltração, escorrência superficial;
Propriedades da molécula de água (coesão e tensão superficial);
Propriedades do ar (o ar ocupa espaço); Consequências do ar atmosférico;
Constituintes do ar atmosférico; Características do solo (textura, cor,
porosidade, permeabilidade e plasticidade).

TÓPICOS A EXPLORAR
Formação das chuvas ácidas;
Poluição dos meios aquáticos
(óleo, microplásticos, etc..);
Poluição dos solos;
Contaminação dos aquíferos.

6 | Terra: Um Planeta a Proteger
As interacções entre os subsistemas terrestres (atmosfera, hidrosfera,
biosfera e geosfera) e as trocas de matéria e energia entre seres vivos
(através da construção de cadeias alimentares e pirâmides ecológicas) são
algumas das atividades práticas desta oficina do Curtir Ciência.
O agravamento das condições ambientais, em parte devido à ação do
homem, e as consequências nos ecossistemas. Através de atividades
práticas os participantes exploram as consequências inerentes à poluição
do solo, do ar e da água, numa perspetiva de sensibilizar para a educação
ambiental. Desenvolvido tendo em conta o contexto industrial e histórico
associado ao edifício onde atualmente se encontra instalado o Curtir
Ciência, a Antiga Fábrica de Curtumes Âncora.

7 | O Mundo das Plantas
As plantas são essenciais para a vida na Terra, uma vez que garantem a
produção de oxigénio indispensável para vários grupos de seres vivos. A sua
importância é também evidenciada pelo papel que representam nas
cadeias alimentares, funcionando como produtores de matéria orgânica.
Neste atelier os participantes serão desafiados a analisar a constituição,
morfologia e funcionamento das plantas através de várias atividades
práticas.
TÓPICOS A EXPLORAR
Constituição morfológica e funcional das
plantas;
Utilização de chaves dicotómicas para análise
das diferentes estruturas das plantas;
Transporte de água nas plantas;
Identificação da nervação das folhas.

8 | Hábitos de Vida Saudável
O corpo humano é composto por complexos sistemas de órgãos que,
quando em equilíbrio, mantêm o organismo saudável. Assim, o
conhecimento do seu funcionamento, bem como uma higiene diária
cuidada são fundamentais para a criação de uma rotina diária saudável. Por
outro lado, alguns comportamentos podem pôr em risco a saúde humana
e é importante saber identificá-los.
As atividades propostas neste atelier pretendem sensibilizar os
participantes para a necessidade de comportamentos corretos, tais como
hábitos de higiene e alimentação saudável.

TÓPICOS A EXPLORAR
Hábitos de higiene;
Processo de produção de sabonetes de glicerina;
Nutrição e hábitos alimentares saudáveis.

