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 | 3º 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 UMA NOVIDADE: “TANQUE COM
VIDA”. O CURTIR CIÊNCIA TRANSFORMOU UM DOS MUITOS TANQUES DA ANTIGA
FÁBRICA DE CURTUMES ÂNCORA NUM "HOTSPOT" DE BIODIVERSIDADE EM PLENO
CENTRO DA CIDADE.
OPÇÃO 1
EXPOSIÇÃO PERMANENTE
Comunicações | Robótica | Reciclagem
Túnel Interativo do Sistema Solar

OPÇÃO 2
ATELIERS CIENTÍFICOS
1 | Tanque com Vida
2 | Propriedades Físicas dos Materiais
3 | Reações Químicas
4 | Sistemas Elétricos
5 | Terra, um Planeta com Vida
6 | Matemática na Prática

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 | Tanque com Vida

NOVIDDE

Os charcos são massas de água parada ou de corrente reduzida, de carácter
permanente ou temporário. Podem apresentar níveis de biodiversidade
consideráveis, podendo mesmo funcionar como hotspots de biodiversidade
em termos locais. O Curtir Ciência – Centro Ciência Viva de Guimarães
encontra-se instalado numa antiga fábrica de curtumes onde ainda
podemos encontrar os tanques usados na curtimenta do couro. Um desses
tanques foi recuperado de forma a criar condições semelhantes a um
charco, como forma de fomentar e proteger a biodiversidade. Este atelier
explora a biodiversidade presente no “Tanque com Vida” e um conjunto de
características essências para a sua preservação, como a qualidade da água.
TÓPICOS A EXPLORAR
Importância da conservação da biodiversidade;
Fauna e flora das massas de água de pequena dimensão;
Qualidade da Água;
Perturbação dos Ecossistemas.

2 | Propriedades Físicas dos Materiais
Em alguns casos, diferentes substâncias podem ser distinguidas e
identificadas através da análise das suas propriedades físicas. O estudo
destas propriedades ajuda a compreender as transformações que ocorrem
na natureza. Através de atividades práticas laboratoriais, esta oficina
explora conceitos relacionados com as propriedades dos materiais (estados
físicos da matéria ou a densidade), os diferentes tipos de misturas e
métodos de separação.
TÓPICOS A EXPLORAR
Cálculo da densidade de sólidos de forma regular;
Comparação das densidades relativas de diferentes líquidos e sólidos;
Alteração do estado físico da matéria: ponto de Fusão e ponto de Ebulição;
Métodos de separação de diferentes tipos de misturas.

3 | Reações Químicas
No nosso quotidiano podemos observar diversas reações químicas, uma vez
que estas ocorrem através da junção de duas ou mais substâncias
(reagentes) que formam um ou mais produtos. Neste atelier, com uma forte
componente laboratorial, os participantes terão a oportunidade de
experimentar algumas reações químicas: reações de oxidação-redução e
reações ácido-base. Os métodos para determinação do pH através de
indicadores também fazem parte desta atividade.
TÓPICOS A EXPLORAR
Reações de oxidação-redução;
Reações de precipitação;
Indicadores de pH;
Reações ácido-base.

4 | Sistemas Elétricos
A eletricidade é essencial no nosso dia a dia. Dependemos em larga escala
de sistemas elétricos. Este atelier explora os conceitos de eletricidade e
sistemas elétricos, através de atividades práticas como a construção de
circuitos elétricos ou a avaliação da capacidade condutora dos materiais.
Aborda também, ainda que superficialmente, as diferentes formas de
produção energética.

TÓPICOS A EXPLORAR
Montagem e exploração de circuitos elétricos (em série e em paralelo);
Utilização de pequenos equipamentos elétricos;
Condutividade elétrica dos materiais.

5 | TERRA: Um Planeta com Vida

A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar e, até ao momento, o único
onde existe vida como a conhecemos. A vida na Terra só é possível devido
a um diversificado conjunto de fatores, tais como, presença de água no
estado líquido, distância ótima ao sol, entre outros. Na Natureza, os seres
vivos formam um equilíbrio dinâmico entre si e com o meio, fazendo da
Terra um sistema. Este atelier aprofunda os conhecimentos dos
participantes sobre as trocas de matéria e energia entre seres vivos, através
da construção de cadeias alimentares e pirâmides ecológicas.
TÓPICOS A EXPLORAR
Interação atmosfera-biosfera;
Interação biosfera-geosfera;
Interação hidrosfera-biosfera;
Interação atmosfera-hidrosfera;
Cadeias alimentares;
Perturbação dos ecossistemas.

6 | 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.

