Faz uma descoberta e encontra a resposta certa!
Atividades de férias de verão | 2019

Preencha por favor o formulário abaixo para proceder à inscrição nas atividades de
férias de verão 2019 do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Todos os
campos são de preenchimento obrigatório.

1. Desejo inscrever o meu educando na(s) atividade(s):

02/09/2019

03/09/2019

O que faz um naturalista no seu dia-a-dia? Será um
explorador? Será um cientista? Será alguém que gosta
da natureza?
Todos os dias usamos espelhos, normalmente planos. O
que acontece quando olhamos para um espelho curvo?

04/09/2019

Quando acordas em Coimbra, que horas serão do outro
lado do mundo?

05/09/2019

Porque há tremores de terra? Os continentes já
estiveram todos juntos? Como é um vulcão por dentro?

06/09/2019

Sabias que há seres vivos que vivem nos rios e nos dão
informação sobre a qualidade da água?

09/09/2019

O que faz um naturalista no seu dia-a-dia? Será um
explorador? Será um cientista? Será alguém que gosta
da natureza?
Há química à nossa volta, ou só está nos laboratórios?

10/09/2019

11/09/2019

Será que consegues fazer desenhos complicados só
com figuras geométricas? Claro que sim!

□
□
□
□
□
□
□
□
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2. Nome do educando: ________________________________________________
3. Idade do educando: ______ anos (entre 6 e 10 anos)
4. Nome do encarregado de educação*: __________________________________
5. Contacto telefónico do encarregado de educação*: _______________________

INFORMAÇÕES ÚTEIS:
 Preencher, assinar e enviar o formulário geral@museudaciencia.org . Receberá um
email de confirmação da inscrição.
 Todas as atividades decorrem entre as 14H00 e as 17H00. A pessoa responsável
deverá acompanhar a criança ao Museu pelo menos 10 minutos antes do início da
atividade.
 Ponto de encontro no dia da atividade: átrio do laboratório Chimico.
 Será feito um pequeno intervalo a meio da tarde, sob supervisão do monitor
responsável. As crianças poderão lanchar nesse intervalo (lanche a ser providenciado
pelos próprios).
 Custo do programa ½ dia: 8,50€ (os bilhetes podem ser adquiridos no próprio dia ou
com um dia de antecedência, na bilheteira do Museu da Ciência).
 Se necessitar de mais informações contacte-nos através do número 239 854 350
(entre as 10H00 - 13H00, ou 14H00 - 18H00).

Assinatura do encarregado de educação*: ____________________________________
Data: _________________

*ou pessoa responsável pelo acompanhamento da criança ao Museu da Ciência no dia
da atividade

2/2

