OFERTA EDUCATIVA | ESTIMULAR E REVIVER

Com o objetivo de despertar o interesse pela cultura científica e
estimular a dinâmica associada à ciência e às atividades práticas,
o Curtir Ciência – Centro Ciência Viva de Guimarães propõe um
conjunto de oficinas científicas para Seniores. Atividades práticas
que visam promover novas descobertas, estimular os
participantes a reviver experiências e memórias, valorizando a
educação ao longo da vida num ambiente sereno, descontraído e
aberto às experiências pessoais de cada um.

OFERTA EDUCATIVA | SENIORES
AS PROPOSTAS DO CURTIR CIÊNCIA INCLUEM VISITAS À EXPOSIÇÃO PERMANENTE E UM
CONJUNTO DE OFICINAS CIENTÍFICAS QUE VISAM PROMOVER NOVAS DESCOBERTAS E
QUE VALORIZAM A EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA
OPÇÃO 1
EXPOSIÇÃO PERMANENTE
COMUNICAÇÕES | ROBÓTICA
RECICLAGEM
TÚNEL INTERATIVO DO SISTEMA SOLAR

OPÇÃO 2
ATELIERS CIENTÍFICOS
1 | A CIÊNCIA DO PÃO
2 | CABEÇUDOS ECOLÓGICOS
3 | JARDINS SUSPENSOS
4 | RECICLAGEM DE PAPEL
5 | GASTRONOMIA MOLECULAR
6 | VELAS AROMÁTICAS
7 | CHÁ COM CIÊNCIA
8 | SABONETES PERFUMADOS

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, incluem
atividades práticas estreitamente relacionadas com os programas
curriculares com o objetivo de facilitar o processo de ensino e
aprendizagem.

1 | A CIÊNCIA DO PÃO
O pão é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Historicamente
existem registos que ligam o primeiro fabrico do pão ao antigo Egito. Esta
oficina científica explora a ciência que está por trás da produção do pão,
com especial ênfase nos processos biológicos e químicos que estão na sua
origem. Inclui também a produção de manteiga através de simples
processos físicos. A oficina assenta numa filosofia de partilha de saberes,
tentando combinar o conhecimento empírico com o conhecimento
científico. A atividade termina com a prova do pão e da manteiga
confecionados.

TÓPICOS A EXPLORAR
História do pão | Tipos de pão e suas características
Estudo dos micro-organismos responsáveis pela fermentação do pão
Processos físicos para a produção de manteiga.

2 | CABEÇUDOS ECOLÓGICOS
Esta oficina explora o mundo da biologia com ênfase na botânica. São
privilegiadas atividades manuais com o objetivo de estimular o
envolvimento intelectual e físico, num ambiente lúdico. No final, os
participantes podem levar consigo os bonecos criados para assim
poderem acompanhar o crescimento do seu cabelo relvado.
TÓPICOS A EXPLORAR
Fisiologia vegetal | Condições para o crescimento das plantas;
Germinação de sementes | Manuseamento de materiais
e técnicas de construção.

3 | JARDINS SUSPENSOS
O desafio central desta oficina é a construção de um sistema vertical de
canteiros para plantas aromáticas, ou pequenas hortícolas, com
reutilização de garrafões de água e materiais simples. Uma atividade prática
que permite o reaproveitamento de materiais que já não são necessários,
numa perspetiva de sustentabilidade ambiental. Ao mesmo tempo são
exploradas técnicas de rega eficiente e de cultivo de plantas sem solo. No
final, os participantes levam consigo os canteiros criados.
TÓPICOS A EXPLORAR
Cultivo de plantas sem solo (hidroponia, aeroponia, cultivo em substrato);
Plantas aromáticas e suas propriedades;
Técnicas de rega eficiente;
Manuseamento de materiais e técnicas de construção.

3 | RECICLAGEM DE PAPEL
A regra dos 3 R’s (Reduzir,
Reutilizar e Reciclar) é importante
tanto a nível económico, como
ambiental. Tendo em conta que
uma tonelada de papel reciclado
poupa cerca de 22 árvores, tornase importante sensibilizar a
população para a importância da
reciclagem deste material de uso
tão corrente. Neste sentido,
propomos uma oficina em que se
explora
a
temática
da
sustentabilidade ambiental com
ênfase na produção de folhas de
papel reciclado, recorrendo a
materiais simples.
TÓPICOS A EXPLORAR
Regra dos 3 R’s e sua relevância nas sociedades atuais;
Importância da reciclagem a nível ambiental;
Técnicas de reciclagem papel;
Manuseamento de materiais.

4 | GASTRONOMIA MOLECULAR
Na base de uma alimentação saudável encontra-se, inevitavelmente, o
conhecimento científico. Este atelier explora alguns processos químicos
relacionados com a confeção de alimentos. O foco incide numa
aprendizagem essencialmente prática com aplicação de técnicas de
gastronomia molecular.
TÓPICOS A EXPLORAR
Composição nutricional dos alimentos (identificação experimental de
nutrientes) |Gastronomia Molecular | Esferificação;
Ponto de Fusão | Densidade.

5 | VELAS AROMÁTICAS
É possível produzir velas coloridas e aromatizadas a partir de óleos usados.
Este processo permite reutilizar os óleos alimentares, que constituem
resíduos com grande impacto ambiental quando não são tratados
corretamente. Nesta oficina os participantes criam as suas próprias velas
decorativas, despertando a criatividade e inspiração artísticas. São
explorados também os processos químicos das diferentes etapas da
produção das velas.

TÓPICOS A EXPLORAR
Impacto ambiental dos óleos usados;
Sustentabilidade e reutilização de materiais;
Processos químicos associados à produção
de velas;
Manuseamento de materiais
e equipamentos laboratoriais.

6 | CHÁ COM CIÊNCIA
O chá é das bebidas mais consumidas em todo o mundo e também das mais
antigas, existindo registos milenares do consumo de infusões de plantas
para fins medicinais. As plantas ricas em princípios ativos são,
historicamente, matérias-primas valiosas para a saúde e o bem-estar. Esta
oficina estimula a partilha de conhecimentos e experiências pessoais dos
participantes como meio de analisar as práticas de cultivo das plantas
medicinais, bem como as técnicas da sua secagem e tratamento. Esta
atividade termina com uma prova de algumas variedades de chá.
TÓPICOS A EXPLORAR
Plantas aromáticas e medicinais;
História do chá;
Propriedades terapêuticas do chá;
Técnicas de secagem, tratamento e conservação.

7 | SABONETES PERFUMADOS
Nesta oficina os participantes produzem sabonetes de glicerina
perfumados explorando os processos químicos envolvidos na sua
produção. São usados óleos essenciais ao gosto de cada um, de forma
a conferir o aroma perfeito. A oficina dá ênfase às práticas manuais
através da criação de caixas de transporte e conservação dos
sabonetes.

TÓPICOS A EXPLORAR
Química da produção dos sabonetes;
Efeitos benéficos dos sabonetes de glicerina para a pele;
Métodos de produção de óleos essenciais;
Técnicas de manuseamento de materiais e construção.

