o c c v visita a escola

Sem transporte? Não há problema!
Se a escola não pode visitar o CCVFloresta, então o
CCVFloresta visita a escola!
A equipa de monitores do CCVFloresta desloca-se às escolas
para realizar as mais diversas atividades.

. Baixo custo por aluno
. As atividades vão ao encontro dos Conteúdos
Programáticos
. Múltiplas atividades dirigidas a todos os níveis de ensino
(do pré-escolar ao secundário)
. A equipa de monitores leva todo o material necessário

conheça as atividades nas páginas seguintes...
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pré-escolar
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
secundário

atividades por nível de ensino

Como Funciona...

A Água
O Som

A Cozinha é Um
Laboratório

Aromas da
Floresta

xxx
xxx

Gelados Instantâneos
Cupcakes Vegetais

xxxxx
xxxxx
xxx

Perfumes Sólidos
Sabonetes
Velas Ecológicas

xxxx
xxxxx
xxxx

Bolo da Floresta

Ciência ou Magia?
Tintas Vegetais
Caldeirada de Papéis

xxx
xx
xxxx

Carrinho Solar

xxx

Fósseis ao Teu Gosto

xxxx

Caleidoscópio

xxx

"Minhocário"

xxxxx

Herbário

xxxx

Jardim de Aromáticas

xxxx

Os Segredos da Clonagem

xx

Os Fungos da Nossa Floresta

xxxxx

Custo por actividade: 1€/aluno
a este valor acrescem despesas de deslocação no valor de 0,36 € por km + portagens
número máximo aconselhado de 20 alunos por actividade ou uma turma
a escola deve fornecer almoço aos monitores

http://ﬂoresta.cienciaviva.pt

4º ano

o ccv visita a escola

atividades

Como Funciona...
Através de experiências divertidas vem aprender mais sobre...
(escolher uma das seguintes atividades)
A Água | O Som

A Cozinha é um Laboratório
Porque crescem os bolos? Com gelo e sal conseguimos fazer gelado num
instante? Vais descobrir porque é que a cozinha é um autêntico laboratório.
(escolher uma das seguintes atividades)
Bolo da Floresta
Gelados Instantâneos | Cupcakes Vegetais

Aromas da Floresta
A Floresta não é feita só de madeira, mas também de aromas. Algumas essências
como o pinho, o alecrim e a alfazema são produtos da ﬂoresta.
(escolher uma das seguintes atividades)
Perfumes Sólidos | Sabonetes | Velas Ecológicas

Ciência ou Magia?
Será magia ou será ciência? Num conjunto de atividades é demonstrado que por
vezes, o que te parece magia, a ciência consegue explicar.

Tintas Vegetais
Casca de cebola, carvão, beterraba, espinafre, cenoura, couve roxa, café... são
alguns dos materiais que te vão permitir fazer tintas para pintar os teus desenhos.

Caldeirada de Papéis
Jornais, revistas, folhas de rascunho... O que fazer com tanto papel usado?

Caleidoscópio
Constrói um caleidoscópio e observa como a reﬂexão da luz pode criar fantásticos
padrões coloridos.

Fósseis a teu Gosto
Sabes o que é um fóssil? Vem fazer réplicas de fósseis em gesso, incluindo as
Cruziana do nosso Geopark e pinta-os dando largas à tua imaginação!

http://ﬂoresta.cienciaviva.pt
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O Poder do Sol -Carrinho Solar
Como podes transformar a energia do sol em energia elétrica? Nesta atividade vais
construir um brinquedo solar e saber mais sobre o seu funcionamento.
(Os kits usados na construção dos carrinhos podem ser adquiridos
por € 15,00 por unidade)

Minhocário
Conhece a importância das minhocas no solo, constroí e aprende a cuidar de um
minhocário.

Herbário
O que é um herbário? Para que serve? Aprende o que é necessário para construir
o teu herbário.

Jardim de Aromáticas
Aprende a fazer um jardim de Aromáticas e a reciclar ao mesmo tempo.

Segredos da Clonagem
A clonagem é um método muito utilizado na obtenção de plantas. Aprende a
desvendar os seus mistérios.

Os Fungos da Nossa Floresta
O que são fungos? Qual a sua importância? Nesta atividade vais encontrar
resposta a estas e outras questões.

http://ﬂoresta.cienciaviva.pt

Coordenadas Geográﬁcas
39° 43' 59.23'' N
7° 52' 33,85'' W

Horário de Inverno
(1 de Novembro a 31 de Março)
Terça a domingo (incluindo feriados) das 10h00 às 18h00
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NIPC: 506 998 070

Tel.: (+351) 274 670 220
Fax.: (+351) 274 670 228

Horário de Verão
(1 de Abril a 31 de Outubro)
Terça a sexta das 10h00 às 18h00
Sábados, domingos e feriados das 11h00 às 19h00
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Estrada principal, Moitas
6150-345 Proença-a-Nova
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