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De olhos na água (Pré-escolar)
Como se caracteriza a água? Para que é utilizada? De olhos bem abertos e 
ouvidos atentos, vamos pôr mãos à obra e descobrir os seus segredos.

Somos água (1º ciclo)
Somos água porque a água é essencial a todos os seres vivos. Somos água 
porque usamos a água todos os dias e também somos, em parte, feitos de água. 
Vamos descobrir as suas funções e utilizações.

Cientistas da água (2º ciclo)
Convidamos os participantes a tornarem-se cientistas, a observar, questionar e 
testar, e assim ficar a conhecer melhor a água. Vamos perceber a importância da 
observação e da aplicação do método científico.

A Ciência responde (3º ciclo)
A partir de desafios e situações do dia-a-dia vamos ficar a conhecer melhor a 
água. A Ciência dará algumas respostas!

Hidricamente (secundário)
Preservar é essencial! Da utilização responsável dos recursos naturais à gestão 
dos resíduos, podemos contribuir de várias formas para um melhor ambiente.

Através de jogos e experiências vamos descobrir o que 
faz da água uma substância tão especial!

Temas
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Museu da Água – Estação Elevatória dos Barbadinhos

Rua do Alviela, 12

Lisboa (mapa)

Metro e comboio: estação Santa Apolónia  |  Autocarros Carris: 735/706/794

♢ Preencher o formulário disponível em www.cerciencia.org (secção Atividades).

♢ A marcação será depois confirmada pela CERCiência.

♢ Os pagamentos poderão ser feitos em numerário, transferência ou cheque.
Marcações
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Informação 
geral

Segunda a sexta | 10h às 17h30 (todo o ano; exceto feriados)

Duração aproximada : 50 minutos

Valor/grupo: 30€ (nº máximo de participantes definido de acordo com as boas práticas de 

saúde pública e com as normas das autoridades; uso obrigatório de máscara a partir dos 6 anos) 

https://www.google.pt/maps/place/R.+Alviela+12,+1170-012+Lisboa/@38.719735,-9.1221003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd1933f470cc739f:0x401da384ca5d79a5!8m2!3d38.7197308!4d-9.1199116

