
 

DEZEMBRO 

DE 20 A 23 E DE 27 A 30  

O programa da quadra natalícia inclui várias oficinas científicas para grupos e famílias. 

“Impressão 3D Natal”, “Origamis de Natal” e “Renas Elétricas” são algumas das 

propostas. Inclui ainda oficinas para grupos escolares e seniores, como “Bolachas de 

Gengibre”, “Bolo-Rei”; “Velas Aromáticas” e Gomas de Gelatina”. 

 

1.ATIVIDADES PARA FAMÍLIAS  

•IMPRESSÃO 3D NATAL | Em família, 

construir ornamentos de Natal com 

recurso a canetas 3D. PREÇO 3,00€ 

 

HISTÓRIA COM CIÊNCIA | “A Viagem do 

Pai Natal” contada com muitas 

experiências pelo meio. Dia 22 DEZ, 

10H30. PREÇO 5,00€ (Criança + Adulto) 

 

•ORIGAMIS | Fazer ornamentos de 

Natal usando a técnica japonesa de 

dobrar papel. PREÇO 3,00€ 

 

•RENAS ELÉTRICAS | Construção de 

brinquedos voadores em forma de rena 

que incorporam LED´s, decorados com 

motivos natalícios. PREÇO 3,



 

2.ESPAÇO CRIATIVO 

•ROBÓTICA  

Montar e experimentar robôs Lego 
(Lego Mindstorms NXT).  
 
•OZOBOTS  
O conceito de código com mini-robôs 
que respondem a sequências de cor.  
 
•KITS DE CONSTRUÇÃO  
De dificuldade média a elevada para 
desenvolver a imaginação de crianças e 
adultos.  
 
•DESAFIOS ELÉTRICOS 
Construir circuitos elétricos, avaliar a 
capacidade condutora dos materiais e 
efetuar um pequeno desafio elétrico.  

•SLIME  
A temática da viscosidade através da 
criação de slimes. 
 
•MICROSCOPIA  
Manusear um microscópio e uma lupa 
binocular para observar preparações de 
materiais biológicos. 
 
•JOGOS E PUZZLES MATEMÁTICOS  
Cubo Soma, Tangram, Cães e Gatos, Hex 
são algumas das experiências 
disponíveis. 
 
• ÁREA 5 ANOS  
Legos, livros e puzzles para incentivar a 
imaginação. 

 

 

NOTA: As oficinas do Espaço Criativo não estarão disponíveis no dia 22 de dezembro.  

 



3. OFICINAS DE NATAL PARA GRUPOS  

•RENAS ELÉTRICAS  
Explorar conceitos 
básicos de construção 
de um circuito elétrico 
e construir pequenos 
brinquedos voadores 
com LED´s e formas 
alusivas ao Natal. 
PREÇO 3,00€/PP 
 

•VELAS AROMÁTICAS 
Os participantes irão 
produzir velas 
aromáticas reutilizando 
óleo alimentar. Será 
abordada a importância 
da correta gestão dos 
óleos usados.  
PREÇO 4,00€/PP 
 

•CALEIDOSCÓPIOS  
Criar instrumentos de 
ótica recreativa 
formados de pequenos 
espelhos com material 
usado e explorando 
conceitos de reflexão e 
simetria. 
PREÇO 3,00€/PP 

 
NOTAS: De 20 a 23 e de 27 a 30 de dezembro no horário das 10:00 às 18:00 horas e 
mediante marcação prévia. Duração: 1H00.  
 

4. OUTRAS OFICINAS PARA GRUPOS  

•GOMAS 
Criação de gomas de gelatina, 
explorando a sua constituição, 
propriedades e o processo de 
gelificação.  
PREÇO 3,00€/PP 

•SABONETES DE NATAL  
Criar um sabonete mais pequeno 
incluído num sabonete maior. A 
importância dos hábitos de higiene 
adequados.  
PREÇO 3,00€/PP 

 
 
NOTAS: De 20 a 23 e de 27 a 30 de dezembro no horário das 10:00 às 18:00 horas e 
mediante marcação prévia. Duração:1H00 
 

5. GRUPOS PRÉ-ESCOLAR 

•HISTÓRIA COM CIÊNCIA  

A história “A viagem do Pai Natal”, da 

autoria de Júlio Borges, é contada 

intercalando o desenrolar da história 

com diversas experiências científicas. 

PREÇO 3,00€/PP 

 

 

NOTAS: De 20 a 23 e de 27 a 30 de dezembro no horário das 10:00 às 18:00 horas e 
mediante marcação prévia. Duração:1H00 

 

 



6. GRUPOS SENIORES 

•BOLO-REI  

O objetivo central desta oficina é que os 
grupos de seniores confecionem este 
bolo tradicional natalício e explorem 
alguns princípios científicos presentes 
no processo.  
PREÇO 3,00€/PP 
 
 
 
 
NOTAS: De 20 a 23 e de 27 a 30 de 
dezembro no horário das 10:00 às 18:00 
horas. Duração: 1H00 
 
 
 
Informações | Reservas:  
253 510 830; geral@ccvguimaraes.pt  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•BISCOITOS DE GENGIBRE  

Os participantes confecionam e 
decoram estes tradicionais doces 
natalícios, explorando de caminho 
alguns conceitos científicos, tais como 
as propriedades de cada ingrediente. 
PREÇO 3,00€/PP 


