
Exploraestórias:  

No Pré-escolar, as histó-

rias infantis são o ponto 

de partida para explorar 

a Ciência escondida nas 

páginas dos livros. 

Hemispherium 

Os filmes escolhidos pelos 

professores do 1º Ciclo fo-

ram projetados, pela equi-

pa do Exploratório Centro 

Ciência Viva de Coimbra, a 

360º num teto em forma-

to de cúpula. 

 

Robótica: 

Os alunos das turmas de 5º ano ti-

veram a oportunidade de fazer 

uma aula interativa, sobre robótica, 

nas aulas de Educação Tecnológica, 

com recurso ao equipamento dis-

ponibilizado e metodologias de en-

sino implementadas pela equipa do 

Exploratório Centro de Ciência Viva 

de Coimbra. 

Agressões do meio e inte-

gridade do organismo: 

Os alunos das turmas de 6º 

ano participaram em 

workshops, subordinados a 

um tema da atualidade, 

onde lhes foi explicada a 

natureza e implicações dos 

vírus e bactérias no nosso 

organismo. 

Tardes Livres no Laboratório: 

Os alunos do 2º Ciclo e do 7º ano fo-

ram alvo de uma atenção especial, 

por serem os anos de escolaridade 

onde se introduz o ensino individuali-

zado das ciências. Assim, tiveram 

acesso ao Laboratório todas as sema-

nas, numa das suas tardes livres, on-

de foram implementados trabalhos 

nas diferentes áreas: Biologia; Física; 

Geologia e Química. 

Astronomia: 

Com o intuito de consolidar os 

conceitos lecionados no 7º ano, 

o Exploratório Centro Ciência Vi-

va de Coimbra, implementou 

workshops que permitiram aju-

dar os alunos a interpretar as or-

dens de grandeza introduzidas 

no estudo dos astros do Sistema 

Solar. 

Ambiente e Sustentabilidade: 

Nas turmas de 8º ano, os alunos 

foram sensibilizados para a impor-

tância das fontes renováveis de 

energia e para as consequências 

do consumo de materiais biode-

gradáveis face ao consumo dos 

plásticos. 

Corpo Humano: 

Em janeiro 2021, decorre-

rão, na Escola Secundária 

Fernando Namora, os últi-

mos workshops implementa-

dos pelo Exploratório Centro 

de Ciência Viva de Coimbra, 

dedicados agora ao estudo 

do corpo humano. 

Palestras Sub-30 

Jovens Investigadores da 

UC dinamizaram Palestras 

para as turmas de Ciências 

e Tecnologia da ESFN 

 

Dr.ª Marta Lopes 

Sistemas Sustentáveis de 

Energia 

 

Palestras Sub-30 

Jovens Investigadores da 

UC dinamizaram Palestras 

para as turmas de Ciências 

e Tecnologia da ESFN 

 

Dr. Alexandre Silva 

Química Medicinal 

Palestras Sub-30 

Jovens Investigadores da UC di-

namizaram Palestras para as 

turmas de Ciências e Tecnolo-

gia da ESFN 

 

 

Dr.ª Rita Vilaça 

Biologia Celular e Molecular 


