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Férias ativas de Verão 2022 

 

“Eureka!” - Férias com ciência e muita animação é uma grande ideia 

 

As Férias Ativas do Pavilhão da Água convidam-te a passar bons momentos num local único, 
rodeado da beleza natural do Parque da Cidade. Prometemos muita diversão com ciência à 
mistura e atividades muito diversificadas! 

Vem passar bons momentos com a equipa do Pavilhão da Água. 

Prepara-te para este mergulho no conhecimento. 

 

 

Horários: 9h30 -17h00  

Preçário: 20 euros (dia)  

      85 euros (1 semana) 

Almoço opcional: 6 euros (acresce ao bilhete diário) 

           O almoço será serviço no restaurante Meet Parque dentro do Parque da Cidade. 

Faixa etária: 6 aos 12 anos  

Limite de participantes: 5 (min.) e 15 (max.) 

A receção e a saída dos participantes efetuam-se pela entrada principal do Pavilhão da Água. 
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Programa de Atividades 

1ª SEMANA 

Dia 4 julho  

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- Parte para a aventura!!  

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- A terra, o ar e a água  

17h00- Saída dos participantes  

Dia 5 julho  

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- O clube dos cientistas 

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Caça ao tesouro  

17h00- Saída dos participantes 

Dia 6 julho  

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- Visita ao núcleo Rural 

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Workshop – a definir 

17h00- Saída dos participantes 
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Dia 7 julho 

9h30- Receção dos participantes  

10h00- Workshop – a definir 

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Toca a mexer e a animação é a valer!!!  

17h00- Saída dos participantes  

Dia 8 julho 

9h30- Receção dos participantes  

10h00- Reciclar é Brincar  

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- A química na cozinha  

17h00- Saída dos participantes 
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2ª SEMANA 

Dia 11 julho 

9h30- Receção dos participantes  

10h00- Peddy Papper da Água  

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Saída de campo (a definir)  

   17h00- Saída dos participantes 

 Dia 12 julho  

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- Constrói o teu Planeta 

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Constrói o teu Planeta (continuação)  

17h00- Saída dos participantes  

Dia 13 julho 

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- Peddy Papper da Energia  

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Sessão de cinema 

17h00- Saída dos participantes 
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Dia 14 julho  

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- Reciclar e inventar  

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Reciclar e inventar (cont.)  

17h00- Saída dos participantes  

Dia 15 julho  

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- Laboratório dos sabores  

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Workshop – a definir 

17h00- Saída dos participantes  
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3ª SEMANA 

Dia 1 agosto  

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- Risca e Rabisca com imaginação  

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Os jogos da água  

17h00- Saída dos participantes  

Dia 2 agosto  

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- Sensibilizar é o que está a dar…  

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Vamos andar nas nuvens!  

17h00- Saída dos participantes  

Dia 3 agosto  

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- O clube dos cientistas  

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Sessão de cinema  

17h00- Saída dos participantes 
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Dia 4 agosto 

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- Saída de campo (a definir) 

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Do laboratório para a mesa  

17h00- Saída dos participantes  

Dia 5 agosto  

 9h30- Receção dos participantes  

10h00- Vamos lá ginasticar  

12h30- Almoço  

14h00- Receção dos participantes  

14h30- Festa de Verão H2O 

17h00- Saída dos participantes 
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                                   Descrição das atividades 

Parte para a aventura  

Descrição: Visita à exposição do Pavilhão da Água. 

De uma forma interativa e dinâmica terão oportunidade de explorar todas as experiências presentes 
no Pavilhão. 

Todo o percurso da exposição do Pavilhão da Água tem um rio como fio condutor, apresentando a 
importância da água, as suas propriedades e características e recorrendo à forte ligação dos 
portugueses aos rios e ao mar. 

Juntos vamos fazer uma viagem ao longo de um rio da nascente até à foz. 

Vamos brincar… aprendendo.  

 

A terra, o ar e a água  

Descrição: Sabias que a terra, o ar e a água são elementos da natureza muito importantes para a vida 
das plantas?  

Com recurso a diversos materiais, vais descobrir mais sobre o mundo encantado das plantas e 
contruir o teu próprio jardim. 

 

 O clube dos cientistas  

Descrição: Vamo-nos transformar em mini cientistas. 

Dentro do laboratório do Pavilhão da Água, vamos vestir umas batas e aprender como se fazem 
experiências bem divertidas. 

1, 2, 3 muita ação e várias misturas vão aparecer. Vamos explorar diversas temáticas, água, energia, 
ambiente. 

Arregaça as mangas para esta aventura. 
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Caça ao Tesouro 

Descrição: Vem descobrir um tesouro 

Recorrendo a um mapa e a muitas dicas importantes ao longo da atividade, vamos juntos tentar 
descobrir um tesouro. 

Os piratas vão andar à solta e aventura não para. 

 

Visita ao Núcleo Rural  

Descrição: Vamos explorar outros espaços dentro do Parque da Cidade 

Numa ação de sensibilização ambiental, vamos ao Núcleo Rural do parque da Cidade realizar 
algumas ações dentro do tema do ambiente. 

 

Toca a mexer e a animação é a valer / Vamos lá ginasticar  

Descrição: 1,2,3…toca a mexer. Correr, saltar e pular é o que está a dar. Tudo pela tua saúde. 

 

Reciclar é brincar / Reciclar e inventar  

Descrição: Preservar a natureza reciclando o lixo. 

Com os resíduos podemos criar e brincar. 

Vamos ajudar o ambiente… 
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A química na cozinha / Laboratório dos Sabores / Do laboratório para a mesa   

Descrição: O nosso laboratório é uma verdadeira cozinha!  

Por mais surpreendente que isso possa parecer, a ciência está em todos os lugares e não somente em 
laboratórios ou universidades. E podemos encontrá-la nas atividades do nosso dia a dia. A ciência na 
cozinha, por exemplo, pode ser a primeira com o qual temos contato. 

Na cozinha encontramos uma infinidade de reagentes como temperos, óleos, ácidos, fermentos, que, 
ao serem combinados, resultam em uma reação regada de gostos e aromas. 

Junta-te a nós e serás um cientista com pitada de chef.  

No final vais deliciar-te com todas as iguarias!!  

 

Peddy Papper da Água e da Energia 

Descrição: A água é o nosso tesouro mais precioso.  

Vamos aprender mais sobre Energia. 

Explorar diversos conceitos recorrendo a pistas divertidas e grandes surpresas pelo caminho é o 
mote desta aventura.  

Diverte-te!!! 

 

Constrói o teu Planeta 

Descrição: O nosso Planeta Terra é único e tem características especiais. 

Todos temos de viver de forma sustentável e adotar boas práticas ambientais nas nossas rotinas do 
dia-a-dia. 

As alterações climáticas são um problema atual que nos põe a pensar. 

Qual é o teu Planeta ideal? Vamos recriar o nosso próprio Planeta. 
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Sessão de cinema  

Descrição: Filme a designar 

Vamos recriar dentro do laboratório do Pavilhão da Água uma verdadeira sala de cinema onde as 
pipocas não podem faltar. 

 

Risca e Rabisca com imaginação 

Descrição: Vem mostrar o artista que és. 

Desenvolve e dá asas à tua imaginação. 

 

Sensibilizar é o que está a dar… 

Descrição: Mostra o que sabes e põe nos à prova!!! 

Mostra o teu poder de argumentação… 

 

Vamos andar nas nuvens! 

Descrição: E é só na atmosfera que existem nuvens? 

Vamos andar nas nuvens!!! 

Vem connosco!!! 

 

Festa H2O  

Descrição: O verão está a acabar e com ele as férias…  

Mas antes disso vamos lá festejar. 

Muita música, dança, animação e claro está muita água à mistura!! 
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Workshops   

– Cerâmica (dia a designar)  

-  Origamis (dia a designar) 

-  Máscaras (dia a designar) 

 

 


