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O Centro Ciência Viva do Algarve tem as suas portas abertas 
desde o dia 3 de agosto de 1997, cumprindo desde então o 
objetivo de promover junto da população, em especial das 
camadas mais jovens, ações de desenvolvimento e divulgação 
da cultura científica e tecnológica.

No nosso edifício, localizado junto à Doca de Recreio de Faro, 
contamos com vários espaços, onde desenvolvemos as nossas 
atividades.

Centro Ciência Viva do Algarve





Renovámos a nossa sala de exposições principal e contamos agora com  
novos módulos que abordam e ajudam a clarificar aspetos em áreas 
relacionadas com a Alimentação, Saúde e Bem Estar, e o exercício físico! 

“Saber+, Comer bem, Andar melhor”

-marinhos.

“Da Ria à Rua”

De entre os vários módulos sobre a temática destacamos o “apalpário”, 
um aquário intermareal concebido para conhecer e interagir diretamente 
com as espécies marinhas deste ecossistema, sempre com o apoio de 
monitores treinados.

Existe ainda um aquário representativo do ambiente submareal da Ria 
Formosa, onde se pode observar, entre outros animais marinhos, uma das 
espécies mais emblemáticas deste ambiente tão sensível: os cavalos-

Conservámos porém os módulos mais apreciados pelo público, pelo que 
continua a ser possível explorar  áreas do conhecimento,  como a Física, a 
Geologia, o Vulcanismo. 

Experimentar a sensação de um terremoto, ativar uma erupção num 
vulcão simulado, saber qual é o seu peso noutros planetas, descobrir 
quantas calorias há numa pizza e que gastá-las pode ser uma forma de 
escolher o seu canal preferido de televisão, são algumas das experiências 
que uma visita ao nosso Centro pode proporcionar.

Esta exposição permanente do Centro Ciência Viva do Algarve centra-se 
no ecossistema da Ria Formosa.

EXPOSIÇÕES PERMANENTES



(com apoio do projeto Hipposave, coordenado pelo CCMAR/UAlg)

Com uma duração de aproximadamente 30 minutos, podem selecionar um 
dos seguintes temas disponíveis para as vossas visitas virtuais em direto:

VISITAS VIRTUAIS EM DIRETO

A situação atual exige adaptações que garantam o distanciamento social, 
sem que para tal nos distanciemos.

Não deixe de nos conhecer, nem de nos dar a conhecer aos seus alunos! 
Visitem-nos sem sair da escola!

- Diferenças entre ecossistemas aquáticos: passagem nos aquários tropical, da 
zona infra-mareal da Ria Formosa (onde estão o cavalos-marinhos), apalpário 
e módulos alusivos a algumas espécies de água doce das nossas ribeiras.

-Teias alimentares: a interligação entre as várias cadeias alimentares 
presentes nos nossos aquários.

- Adaptações espetaculares: as extraordinárias características dos animais 
presentes nos nossos aquários que lhes permitem sobreviver nos 
ambientes em que evoluíram.

NOVIDADES

- Microplásticos e Lixo Marinho

- A vida sob pressão - Adaptações à profundidade

- Plantas invasoras no Algarve - uma ameaça escondida à vista de todos

- Sustentabilidade e Aquecimento Global - Qual o nosso papel?

- O mar do Algarve – o que se esconde abaixo da superfície?

PALESTRAS

- As aves marinhas e da RF – as de cá e as vêm de longe





Desenvolvemos e dinamizamos atividades concebidas para várias faixas 
etárias e em diferentes áreas de conhecimento e competências.  As nossas 
atividades apresentam-se tanto como um complemento a uma visita às 
exposições como um momento único de aprendizagem não-formal nas 
nossas instalações, na escola ou ao ar livre. 

Deslocamo-nos às Escolas!

Recebemo-vos nas nossas instalações!

Consulte o nosso programa detalhado a seguir.

Instagram (  ),instagram.com/ccvalg
Youtube (  )youtube.com/CentroCiênciaVivadoAlgarveCCVALG

Fazemos atividades ao Ar Livre!

            

Facebook (  ), facebook.com/ccvalgarve

Também promovemos muitas outras atividades ao longo do ano que não 
constam deste programa. Não perca as atualizações na nossa página 
internet (  ) e redes sociais: www.ccvalg.pt

LOCAL DAS ATIVIDADES





 PREÇOS

*Rede pública de pré-escolar e 1.º Ciclo dos concelhos de Faro, Albufeira e Loulé – gratuita

Deslocações não incluídas para fora do Algarve

15€ / sessão

(Em caso ensino à distância  - 
alunos em casa)

(Para turmas em sala de aula)

1€ / aluno

Visita virtual*

3€ / aluno

Duração: 1h30

Atividade no CCVAlg Visita + atividade

4€ / aluno

Duração: 1h + 1h

3,5€ / aluno 

Atividade na escola 

Duração: 1h30 

4,5€ / aluno 

Saídas de campo

Duração: 2 a 3 horas

5,5€ / aluno

Saída de campo + atividade 

Duração aproximada: 2h + 1h

Duração: 1h30

Visita*

2€ / aluno

Duração: 30 min

GRUPOS ESCOLARES PARCEIROS
São considerados grupos escolares parceiros os Clubes Ciência Viva na 
Escola, as Escolas da Rede Escola Azul, as escolas da rede pública dos 
concelhos de Faro, Albufeira e Loulé e a Universidade do Algarve.

20€ / sessão
(Para turmas em sala de aula)

(Em caso ensino à distância  - 
alunos em casa)

1,5€ / aluno

Visita virtual

Duração: 1h30

Atividade no CCVAlg

3,5€ / aluno

Visita + atividade

4,5€ / aluno

Duração: 1h + 1h

Atividade na escola 

4€ / aluno 

Duração: 1h30 

Saídas de campo

5€ / aluno 

Duração: 2 a 3 horas

Saída de campo + atividade 

6€ / aluno

Duração aproximada: 2h + 1h

Visita

Duração: 1h30

2,5€ / aluno

Duração: 30 min

GRUPOS ESCOLARES NÃO PARCEIROS

Show de Ciência 

175€ / 1º show (150€ / shows seguintes) 

Nota: máximo 100 alunos por show e até 5 shows por dia.

Uma aula no CCVAlg 

- Expositiva, dinamizada por um monitor do CCVAlg - 2€ / aluno.

   (Ver pack Aula Prof/Turma na página seguinte).

- Dinamizada pelo professor com os recursos do CCVAlg – 1,5€ / aluno

NOTA: "Algumas atividades apresentadas neste guia não podem ser garantidas para uma grande 
quantidade de turmas ou de grandes grupos."



Garantimos todas as normas de higiene e segurança indicadas pela DGS, o que 
nos levou a introduzir alterações  no nosso funcionamento,  nomeadamente 
em relação à lotação dos espaços e condições de entrada em função das 
normas e regras em vigor e conforme consta da nossa página internet.

O Centro Ciência Viva do Algarve é um Centro Ciência Viva com o Selo 
"Clean & Safe"!

O selo "Clean & Safe" resulta de uma parceria entre o Turismo de Portugal e 
a Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, 
sendo atribuído aos Centros Ciência Viva que assumem o compromisso de 
segurança e redução de riscos de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19).

 
Alertamos para o facto da legislação relativa às medidas de prevenção da 
pandemia SARS-cov-2  estar permanentemente em atualização e por isso 
para a possibilidade das condições de funcionamento das visitas e de algumas 
atividades para grupos escolares poderem vir a sofrer alterações em função 
da evolução da pandemia. Esteja atento à nossa página ou contacte-nos.

 SEGURANÇA E PREVENÇÃO COVID-19



OFERTAS ADAPTADAS

O Centro Ciência Viva do Algarve auxilia a autonomia e flexibilização 
curricular, através por exemplo das seguintes modalidades:

Desenvolvemos outro tipo de iniciativas à medida das necessidades das 
instituições, contacte-nos.

Desenvolvemos também ações de formação creditadas para professores e 
projetos de médio a longo prazo.

Fique atento às novidades!...

PROFESSOR PARCEIRO 

Através desta modalidade disponibiliza-se aos professores a possibilidade 
de lecionar aulas a uma mesma turma nas áreas acessíveis ao público do 
CCVAlg (espaço expositivo, sala de atividades e jardim), sem intervenção 
de recursos humanos do Centro e mediante disponibilidade dos espaços. 
O custo do serviço é 1,5€ por aluno, dando direito a três aulas com uma 
mesma turma (a duração máxima de uma aula é 1h30). Por razões de 
segurança, esta modalidade não permite a utilização dos seguintes 
recursos do centro: - Estufa, Apalpário, Laboratório (excepto após pedido 
expresso e análise de cada situação).

Grupos que se desloquem ao CCVAlg poderão beneficiar de condições 
especiais de transporte proporcionadas ao abrigo de protocolo com a CP.

Estabelecemos parcerias e colaborações mediante celebração de protocolo.

TURMA PARCEIRA

Nesta modalidade, caso efetue a marcação de três atividades no mesmo 
ano letivo, para a mesma turma, o CCVAlg oferece uma quarta atividade 
gratuita à turma.

CONDIÇÕES E OFERTAS ESPECIAIS





As nossas “Engenhocarias” baseiam-se nos princípios do Tinkering, metodologia sujeita a 
uma filosofia própria de desenvolvimento de uma grande diversidade de aptidões e 
capacidades pessoais,  que tem vindo a crescer na Europa e proporciona aos alunos o 
contacto com conceitos ligados à ciência, à tecnologia, à engenharia, às artes e à 
matemática (STEAM).

Esta metodologia baseia-se na pedagogia IBL – Inquiry Based Learning, centrada no aluno, 
e explora os elementos mais envolventes e motivadores dos processos de aprendizagem, 
desenvolvendo capacidades como pensamento crítico, criatividade, colaboração, resolução 
de problemas, comunicação, responsabilidade, autoconfiança e literacia digital.

No final, os objetos criados são desmontados para que os materiais sejam reutilizados em 
novas atividades, reduzindo ao mínimo o impacto e transmitindo valores ambientais de 
redução do consumo e do desperdício.

Apresentamos de seguida alguns exemplos das nossas Engenhocarias: 

ENGENHOCARIAS
Articulação possível com áreas como Matemática, Ciências Naturais, Física/Química, 
Tecnologia e Expressões Artísticas.

Este é um modelo de atividade muito diferente de todas as outras apresentadas neste guia.

Nestas atividades, os alunos têm à disposição ferramentas e materiais para explorar estes 
conceitos através do processo de criação de algo novo. Partindo de um desafio lançado no 
início da atividade, são completamente livres de resolver o problema por eles próprios da 
forma mais eficiente ou que simplesmente mais lhes agrada.

 ENGENHOCARIAS

- MÁQUINA DE RABISCOS

Desafio: criar um percurso, através da aplicação 
de diferentes materiais numas placas de madeira 
verticais perfuradas, criadas para o efeito.

Desafio: construir uma estrutura que não só 
se mova sozinha, com o auxílio de um motor, 
mas também que tenha incorporada uma (ou 
mais) canetas de forma a "rabiscar".

- PAREDE DE BERLINDES

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Sec.

Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Sec.
- SERÁ QUE VOA?
1.º Ciclo, 2.º Ciclo.
Desafio: Construção de objetos voadores e 
planadores que voem dentro de um “túnel de 
vento”, combinando diferentes objetos, 
partindo de um que não voe dentro do tubo.

Consulte-nos caso queira saber mais 
sobre a nossa oferta que já conta com 
mais de 30 de Engenhocarias!





Muitas das nossas atividades enquadram a visão da Década das Ciências do 
Oceano para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (2021-
2030) e serão aqui identificadas, podendo ser consultada mais informação 
acerca das mesmas na secção indicada.

Com a chegada de 2021, o Oceano e a Literacia dos Oceanos adquirem um 
papel de destaque. 

DÉCADA DOS OCEANOS

- O mar no interior do Algarve 

GEOLOGIA

- Pequenos Darwinistas            
- Salvar os nossos cágados

- Exploração da zona intermarés 

- Danças entre o vento e a areia da duna                                                                                                                                                                
- Minas de Sal-gema 
- Do Mar à Terra

 

- Poças de Maré – exploração de um 
conto infantil                                                              
- Minas de Sal-gema -Vida sem sal?!                                                                            

- Um peixe por dentro

- Salinas centenárias  

- Entre praias e dunas

CIÊNCIAS NATURAIS/ BIOLOGIA

- Das salinas centenárias à produção de 
micro-algas
- As algas e a saúde dos vertebrados 
- Observação de aves da Ria Formosa

- Minas de Sal-gema - Sal gema e sal 
marinho- qual a diferença?

- Penas oleosas e partículas de plástico 

SUSTENTABILIDADE

QUÍMICA

- Microplásticos no mar… e no nosso 
prato?! 
- Reciclagem de plástico : a Solução?

- Pesca consciente





Integram a nossa Oferta Educativa diversas Saídas de Campo, aqui 
identificadas, podendo ser consultada mais informação acerca das mesmas 
na secção indicada.

SAÍDAS DE CAMPO

A aprendizagem ao ar livre e/ou em ambiente real permite 
observar/experimentar in situ, envolve e estimula.

 SAÍDAS DE CAMPO

- Plantas Invasoras: as pragas que vieram 
de longe;

- Minas de Sal-gema: Do Mar à Terra.

- Plantas do Algarve: sapal e dunas, 
Barrocal, Serra; 

- Exploração da zona intermarés;

-  Geologia na cidade de Faro;

CIÊNCIAS NATURAIS/ BIOLOGIA

- Salinas centenárias;  

- Ecologia das dunas; 

- Minas de Sal-gema: Vida sem sal?;

- O Algarve debaixo de Terra;

- Das salinas centenárias à produção de 
micro-algas;  

- O mar no interior do Algarve;

 

GEOLOGIA

-  CSI Animal (opcional).

- Entre praias e dunas;

- Observação de aves;

- Microplásticos no mar... E no nosso 
prato?! (opcional);
- Penas oleosa e partículas de plástico 
(opcional).

- Salinas centenárias.

- Mina de Sal-gema: Sal gema e sal 
marinho, qual a diferença?;

SUSTENTABILIDADE

QUÍMICA





ASTRONOMIA

OBSERVAÇÕES ASTRONÓMICAS 
Observações orientadas, com recurso a 
telescópios astronómicos, de vários 
corpos celestes como planetas, estrelas e 
enxames de estrelas, nebulosas etc., que 
podem corresponder a:

- Observações astronómicas noturnas.
1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Sec. e 
Público em geral. (ao ar livre)

- Observações astronómicas do Sol 
(complemento às outras atividades, se 
requerido)
1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Sec. e 
Público em geral.(ao ar livre)

Nota: Quaisquer atividades de observação estão 
sujeitas a condições meteorológicas favoráveis.

OFICINAS DE ASTRONOMIA
Atividades que permitem uma 
interpretação mais profunda de algumas 
áreas da astronomia ou da astrofísica, 
das quais se podem destacar:

- Danças da Terra.
1.º Ciclo, 2.º Ciclo

- Construção de modelos do Sistema Solar.
1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo

3.º Ciclo, Sec. (só se realiza no Centro)

1.º Ciclo, 2.º Ciclo

- Construção de relógios solares.

- Construção de modelos das 
constelações.

- Pêndulo Mundial e gravidade noutros 
planetas. 

ASTRONOMIA

Articulação possível com áreas como Matemática, Ciências Naturais, 
Física/Química e Expressões Artísticas.

LABORATÓRIO EXPERIMENTAL DE ASTRONOMIA
Sec.

Observação celeste simulada com cálculo de parâmetros astronómicos (distâncias 
lineares e angulares, velocidades, dimensões, etc.), explorando noções matemáticas de 
escala e/ou trigonometria, de georreferenciação, entre outras.





ERUPÇÕES VULCÂNICAS
Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo.

Exploração dos tipos de erupção vulcânica 
através de reações químicas, com a 
construção de diferentes tipos de vulcões.
Esta atividade pode ser completada por 
uma apresentação de um colaborador da 
Associação de Saúde do Algarve-ASMAL, 
fascinado por vulcões tal como se pode ver 
nos seus vídeos "Não há Simão sem 
Vulcão" (disponíveis no youtube do CCVAlg)

COMO SE FORMAM OS FÓSSEIS? 
Pré, 1.º Ciclo e 2.º Ciclo.

Aprender como se trabalha em 
paleontologia e compreender diferentes 
processos de fossilização, procurando 
fósseis num ambiente simulado. 
Construção de modelos de fósseis em 
vários materiais.

GEOLOGIA

Articulação possível com áreas como Ciências da Natureza/Biologia, Física/Química, 
Matemática, Expressões Artísticas e História.



DANÇAS ENTRE O VENTO 
E A AREIA DA DUNA

coordenado pelo CIMA/UAlg)
1.º Ciclo, 2.º Ciclo

ENTRE PRAIAS E DUNAS 
(projeto Enlace, 

(projeto Enlace, 

3.º Ciclo, Sec.  (ao ar livre)

Breve apresentação, seguida de saída de 
campo (deslocação de barco para a praia 
de Faro). Atividades de exploração da 
dinâmica das areias na praia e entre esta 
e a duna.

Partindo da leitura de excertos de uma 
história, criação de um modelo que 
permite perceber a dinâmica da areia na 
duna, numa situação natural (com 
plantas) ou humanizada (com a 
construção de casas).

coordenado  pelo CIMA/UAlg)

Notas: 
- Esta atividade tem um preço acrescido, uma vez 
que incluirá a deslocação de barco até à praia.

 

Do Mar à Terra

Sal-Gema.

Pequenas experiências que permitem 
compreender o porquê da existência de 
uma mina de sal a 200 metros de 
profundidade no barrocal algarvio, 
complementam a visita à Mina de 

Passeio interpretativo tendo como base 
o livro “Faro - Guia de geologia e 
paleontologia urbana”, da autoria de Luís 
Azevedo Rodrigues e Margarida 
Agostinho.

(em parceria com a Salt Tech lda)

GEOLOGIA NA CIDADE DE FARO 
(em parceria com o Geólogo 
Stefan Rosendahl)
3.º Ciclo e Sec. (ao ar livre)

MINA DE SAL-GEMA 

3.º Ciclo, Sec.

Notas: 
- Esta atividade tem um preço acrescido, uma vez 
que incluirá visita guiada à Mina de Sal-Gema.

GEOLOGIA



Identificação de alguns tipos de rochas, 
dando-se prioridade às rochas das 
diferentes áreas biogeográficas do 
Algarve. Exploração do Ciclo das Rochas 
(conjunto de várias atividades simples). 

DE ONDE VEIO ESTA ROCHA?
1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo.

 

3.º Ciclo e Sec. (ao ar livre) 

Passeio a um recife de corais num mar 
desaparecido. Descoberta de como 
podem os fósseis destes animais ajudar a 
determinar o clima existente há milhões 
de anos.

Stefan Rosendahl)

O MAR NO INTERIOR DO ALGARVE 
(em parceria com o Geólogo 

- Equipamento de segurança fornecido pela 
GeoNauta

Notas: 

- Máximo de 12 participantes em cada entrada na 
gruta. Para grupos maiores, esta atividade implica 
a marcação de uma atividade de campo (Plantas 
do Barrocal).

- Esta atividade tem um preço acrescido uma vez 
que inclui um seguro específico.

 

O ALGARVE DEBAIXO DE TERRA
 – espeleologia (em parceria com 

3.º Ciclo e Sec.

Exploração da paisagem cársica do 
Barrocal Algarvio, com visita a uma gruta 
onde se podem observar várias das 
estruturas típicas destes espaços, com 
interpretação dos processos de 
formação e erosão.

a Associação GeoNauta)

GEOLOGIA

Articulação possível com áreas como Ciências da Natureza/Biologia, Física/Química, 
Matemática, Expressões Artísticas e História.



1.º Ciclo.(só se realiza no CCVAlg)

Compreender adaptações e evolução de 
alguns animais, usando como exemplo as 
espécies dos nossos aquários, entre 
outros, recorrendo a uma dinâmica de 
jogo.

PEQUENOS DARWINISTAS

SALVAR OS NOSSOS CÁGADOS
(em parceria com o RIAS, Ass. Aldeia)
Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Sec.

Apresentação que permite aprender a 
distinguir as espécies invasoras das 
nossas espécies de cágados autóctones e 
a proteger estas últimas.

MATEMÁTICA SUBAQUÁTICA
1.º Ciclo e 2.º Ciclo.(só se realiza no CCVAlg)

Simetrias, formas geométricas, padrões, 
sequência de Fibonacci, volumes, census 
e proporções de espécies e dos seres 
presentes nos aquários e no apalpário.

Dissecação de um peixe, identificando os 
diferentes órgãos e suas funções, 
relacionando com a estrutura do corpo 
humano.

UM PEIXE POR DENTRO 
2.º Ciclo e 3.º Ciclo.

CIÊNCIAS NATURAIS / BIOLOGIA

Articulação possível com áreas como Matemática, Geologia, Física/Química, História, 
Português e Expressões Artísticas.



1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Sec. 
(ao ar livre)

Visita à zona de intermaré em maré 
baixa numa praia rochosa ou da Ria 
Formosa, com posterior observação em 
laboratório das amostras recolhidas.

EXPLORAÇÃO DA ZONA INTERMARÉS 

2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Sec. (ao ar livre)
OBSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AVES 

Saída de campo (com possibilidade de 
uma pequena apresentação 
introdutória) para observação e 
identificação de aves na Ria Formosa ou 
outras áreas costeiras ou lagunares. 
Pode ainda ser realizada na Açoteia do 
CCVAlg (até podem trazer o lanche!). 

DAS SALINAS CENTENÁRIAS À 
PRODUÇÃO DE MICRO-ALGAS 
(em parceria com a empresa Necton)
Sec. (ao ar livre)

Saída de campo com visita às salinas 
tradicionais e visita à estação de 
produção de micro-algas.

Nota: As visitas às salinas serão apenas possíveis 
no 3º período letivo.

CSI ANIMAL

Apresentação e jogo interativo sobre 
pegadas de animais que se encontram 
no Algarve. Possibilidade de saída de 
campo  para (3.º Ciclo e Sec.)
identificação de rastos e indícios de 
presença. 

Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Sec.

CIÊNCIAS NATURAIS / BIOLOGIA

Articulação possível com áreas como Matemática, Geologia, Física/Química, História, 
Português e Expressões Artísticas.



1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Sec.
OFICINA DE MICROSCOPIA 

Montagem de preparações e observação 
de seres vivos microscópicos, de tecidos 
ou de microplásticos. 

HERBÁRIO 
Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo.

Elaboração de um herbário, que poderá 
ser temático segundo a opção dos 
alunos/professores: plantas da Serra 
Algarvia, do Barrocal, da Ria Formosa, 
das dunas, aromáticas, medicinais, etc.

CIÊNCIAS NATURAIS / BIOLOGIA

Articulação possível com áreas como Matemática, Geologia, Física/Química, História, 
Português e Expressões Artísticas.

MINA DE SAL-GEMA 
(em parceria com a Salt Tech lda)

Vida sem sal?!

Pequenas experiências que permitem 
perceber a importância do sal nos seres 
vivos e estratégias de adaptação, através 
da análise de amostras, complementam 
a visita à Mina de Sal-Gema.

 3.º Ciclo e Sec.

Notas: 
- Esta atividade tem um preço acrescido, uma vez 
que incluirá visita guiada à Mina de Sal-Gema.



PLANTAS DO ALGARVE 
2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Sec. (ao ar livre)

Saídas de campo com o objetivo de 
conhecer e identificar a flora das zonas 
biogeográficas do Algarve.

Nota: cada saída de campo será dedicada a cada 
uma das seguintes zonas: Barrocal, Serra Algarvia, 
dunas e sapais.

PLANTAS INVASORAS 
- as pragas que vieram de longe  
2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Sec. (ao ar livre)

Saída de campo com o objetivo de 
aprender a identificar estas espécies e 
saber como evitar estas invasões, que 
constituem uma das maiores ameaças à 
biodiversidade causando grandes 
prejuízos.

ECOLOGIA DAS DUNAS
3.º Ciclo e Sec. (ao ar livre)

Técnicas de amostragem para 
interpretação da ecologia da flora das 
dunas. Cálculo de índices de diversidade 
específica.

Construção de hortas de varanda e 
hortas verticais, com base na exploração 
das necessidades das plantas aromáticas 
e hortícolas.

2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Sec.
HORTAS CITADINAS 

CIÊNCIAS NATURAIS / BIOLOGIA

Articulação possível com áreas como Matemática, Geologia, Física/Química, História, 
Português e Expressões Artísticas.



1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo
EXTRACÇÃO DE ADN

Procedimento experimental completo 
para a extracção do ADN de órgãos 
vegetais. 

NUVEM NA GARRAFA
Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo

Construção de um modelo que evidencia 
diferentes fases do Ciclo da Água, 
permitindo ainda perceber o efeito que 
este Ciclo tem como sistema de 
depuração natural.

DAS PLANTAS

Construção de pequenas hortas, com 
recurso a reutilização de materiais.

REPRODUÇÃO DAS PLANTAS 

1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo

HORTAS PARA PEQUENINOS
Pré e 1.º Ciclo

1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo.

Separação dos pigmentos vegetais pelo 
processo de cromatografia.

Dissecação e observação ao microscópio 
e à lupa binocular de estruras 
reprodutoras de plantas com e sem flor.

CROMATOGRAFIA DE PIGMENTOS 

CIÊNCIAS NATURAIS / BIOLOGIA

Articulação possível com áreas como Matemática, Geologia, Física/Química, História, 
Português e Expressões Artísticas.



Pré, 1.º Ciclo e 2.º Ciclo.

Exploração dinâmica e interativa do 
conto infantil “Daniela e o ouriço-do-
mar” , com abordagem à temática da 
conservação ambiental.

POÇAS DE MARÉ 
- EXPLORAÇÃO DE UM CONTO INFANTIL 
(em parceria com a autora Analita Santos)

Procedimentos experimentais de 
coloração de zonas ósseas e 
membranares em larvas de peixe e 
cromatografia com algas marinhas. 
Interligação com os benefícios do uso 
das algas marinhas para melhorar a 
qualidade do esqueleto, desde os peixes 
aos humanos.

AS ALGAS E A SAÚDE DOS 
VERTEBRADOS 
(projeto OSTEOMAR, 
coordenado pelo CCMAR/UAlg)
2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Séc.

CIÊNCIAS NATURAIS / BIOLOGIA

(em parceria com a empresa Necton)
1º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo. (ao ar livre) 

Saída de campo com visita às salinas 
tradicionais, abordando desde as 
técnicas de produção de sal e a sua 
importância económica e social, até à 
sua importância ambiental. Poderá ser 
combinada com uma atividade de 
microscopia no CCVAlg.

SALINAS CENTENÁRIAS 

Articulação possível com áreas como Matemática, Geologia, Física/Química, História, 
Português e Expressões Artísticas.



Pré

Montagem de circuitos elétricos com 
recurso a diferentes materiais, 
experimentando pilhas naturais e/ou 
pilhas comerciais.

Exploração das propriedades da matéria 
relativamente à luz, partindo de histórias 
tradicionais.

– HISTÓRIAS COM SOMBRAS

1.º Ciclo, 2.º Ciclo
TEATRO 3D

JOGOS DE LUZ 

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo

Descoberta de como funciona o 3D, 
através da construção de um teatro de 
sombras e de óculos especiais.

CIRCUITOS ELÉTRICOS

ÍMANES E SUAS PROPRIEDADES
Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo

Experimentação das propriedades 
magnéticas em diferentes objetos e 
descoberta de processos de 
magnetização, através de pequenas 
experiências simples de eletricidade 
estática.

1.º Ciclo, 2.º Ciclo
MAGNETISMO TERRESTRE

Construção de bússolas portáteis e 
demonstração do magnetismo terrestre.

Descoberta de processos de 
magnetização.

2.º Ciclo, 3.º Ciclo
MOTORES E ELETROÍMANES

FÍSICA

Articulação possível com áreas como Matemática, Ambiente, Geologia, Expressões 
Artísticas e Áreas Técnicas.



2.º Ciclo, 3.º Ciclo

Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo

PORQUE AFUNDAM OS PREGOS?

Experimentação de processos físicos de 
separação de misturas de substâncias.

Atividade que pretende explorar o 
conceito de massa volúmica de uma 
substância como propriedade física que 
pode permitir a sua identificação entre 
outros materiais. 

SOM E MÚSICA

O QUE ESCONDEM AS MISTURAS?

Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo

Demonstração da propagação do som e 
construção de dispositivos para 
visualização das vibrações.

Construção de instrumentos musicais e 
exploração de propriedades do som.

ALÔ?! QUEM FALA?

Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo

Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo

PROPRIEDADES DO AR

REFLEXÃO, REFRAÇÃO E MUITO MAIS!

1.º Ciclo, 2.º Ciclo

Experiências relativas ao volume, 
elasticidade, massa do ar…

PROPRIEDADES DA ÁGUA

ILUSÕES DE ÓTICA

Experiências com soluções e suspensões 
à descoberta da densidade e flutuação.

Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo

Exploração da interação visão-imagem e 
interpretação.

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Sec.

Exploração das propriedades da luz.

INSTRUMENTOS DE OBSERVAÇÃO DAS 
PROPRIEDADES DA LUZ

Construção de caleidoscópios, 
espetroscópios e/ou periscópios.

FÍSICA

Articulação possível com áreas como Matemática, Ambiente, Geologia, Expressões 
Artísticas e Áreas Técnicas.



 

E CHUVAS ÁCIDAS?!

Descoberta de como se formam as chuvas 
ácidas e das suas consequências, através 
de pequenas experiências simples.

OSSOS DE BORRACHA, OVO SALTITÃO 

Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo

Pré, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo

Experiências para comprovar a presença 
de oxigénio no ar.

OXIGÉNIO NO AR?!

2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Sec.

DETEÇÃO DA OCORRÊNCIA 

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Séc.
DE REAÇÕES QUÍMICAS

Experiências de visualização de reações 
químicas.

VARIAÇÃO DA VELOCIDADE 
DAS REAÇÕES QUÍMICAS

Experiências para identificar os fatores que 
afetam a velocidade das reações químicas.

2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Sec.
QUÍMICA DO DIA-A-DIA

Experiências para a determinação do 
caráter químico de misturas químicas do 
dia-a-dia.

Partindo de uma adaptação da história do 
Plano Nacional de Leitura “O dragão das 
Mil Flores” descoberta de estruturas 
químicas, através de uma atividade prática.

O DRAGÃO CUSPIDOR DE FOGO

Notas: 

Pré, 1.º Ciclo

PINTAR COM TINTAS DE CAL 
(em parceria com Barroca - Produtos 
Culturais e Turísticos)

Gravação de desenhos em pequenos 
quadros de gesso, através da técnica de 
picotado e micro-talhe. Confeção de tintas 
de cal artesanais e pigmentos de base 
mineral, com o objetivo de promover a 
utilização de materiais tradicionais, em 
contextos diferentes dos habituais 
valorizando os elementos culturais da região.

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo

(em parceria com a Salt Tech lda)

- qual a diferença?

MINA DE SAL-GEMA 

1.º Ciclo, 2.º Ciclo

Pequenas experiências que evidenciam e 
permitem comparar características e 
descobrir propriedades do sal gema e do 
sal marinho, complementam a visita à 
Mina de Sal-Gema.

Sal gema e sal marinho

- Esta atividade tem um preço acrescido, uma vez 
que incluirá visita guiada à Mina de Sal-Gema.

QUÍMICA

Articulação possível com áreas como Matemática, Ambiente, Geologia, Português, 
Expressões Artísticas e Áreas Técnicas.



coordenado pelo CCVTavira)

RECICLAGEM DE PLÁSTICO: 
A SOLUÇÃO?

Jogo “Pesca magnética” formativo, 
dedicado à sustentabilidade da pesca e à 
poluição marinha.

SUSTENTABILIDADE DO PLANETA
 – responsabilidade individual
1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo e Sec.

(projeto Alimar, 

No âmbito do Projeto Alimar o CCVAlg tem 
máquinas capazes de transformar plástico 
em novos objetos! Mas será todo o 
plástico reciclável? Atividade que permite 
descobrir que existem diferentes tipos de 
plástico, usando técnicas simples para 
distinguir diferentes tipos de polímeros.

(projeto Alimar, 
coordenado pelo CCVTavira)

Debate baseado numa apresentação e 
jogo sobre o atual grau de consumismo, 
o seu impacto, a responsabilidade de 
cada um neste processo e possíveis 
linhas de ação para reduzir a pegada 
ecológica. Possibilidade de recurso à 
Tabela Periódica para descobrir outros 
impactos que desconhecemos.

Pré, 1.º Ciclo e 2.º Ciclo.

 1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo

PESCA CONSCIENTE 

E NO NOSSO PRATO?! 
(projeto Alimar, 

Apresentação interativa sobre a 
problemática do lixo marinho e do uso 
generalizado do plástico, seguida de um 
protocolo de triagem e monitorização de 
microplásticos em amostras de água e areia.

- Esta atividade tem um preço acrescido, uma vez 
que incluirá a deslocação de barco até à praia.

MICROPLÁSTICOS NO MAR… 

PENAS OLEOSAS

coordenado pelo CCVTavira)

 E PARTÍCULAS DE PLÁSTICO
(projeto Alimar, 
coordenado pelo CCVTavira)
Pré, 1º Ciclo e 2º Ciclo.

Nota: 

Experiências simples que ilustram a 
problemática da poluição e suas 
consequências para a vida marinha.

- Possibilidade de saída de campo para 
monitorização de um troço da praia;

2º Ciclo, 3º Ciclo e Sec.

NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA 
– reutilização consciente

Atividade que alerta para a necessidade de 
redução de material descartado adquirido 
superfluamente nas nossas compras, assim 
como a possibilidade de reutilização 
duradoura de alguns resíduos sólidos (papel, 
vidro, plástico, metais), construindo objetos e 
dispositivos ou dando-lhes outras utilizações.

Nota: Possibilidade de saída de campo para 
monitorização de um troço de praia.

1º Ciclo, 2º Ciclo e 3º Ciclo.

 SUSTENTABILIDADE

Articulação possível com áreas como Ciências Naturais, Química e Expressões Artísticas.
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Horário

de terça-feira a domingo

das 10h00 às 18h00

Email informações

info@ccvalg.pt

Telefones

289 890 920/22

www.ccvalg.pt

facebook.com/ccvalgarve

instagram.com/ccvalg


