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Semana do Professor no Visionarium
O Visionarium, centro de Ciência em Santa Maria da Feira, planeou a semana de 28 de Setembro a 1 de Outubro
para divulgar junto dos professores o plano de actividades e projectos pensados para as escolas neste ano lectivo
de 2011/2012.
Há muito que ver e experimentar nas áreas da ciência forense, da química, da astronomia, do ambiente e até da
gastronomia. Como é habitual, o Visionarium dá um pontapé de saída no ano lectivo com uma mostra das
actividades pensadas para todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao secundário e profissional.
A mostra será uma espécie de visita prática pelas actividades, pelo que vai ser realizada no espaço designado por
Laboratorium. O programa está divido por níveis de ensino.
O dia 28 de Setembro das 16h30 às18h está destinado aos docentes do pré-escolar e do 1.º e 2.º ciclo. A lista de
actividades deste dia resume-se assim: “Á Descoberta do Criminoso, Planeta Verde, O Tempo que faz lá For a,
Chefs no Laboratório, Experimentar Ciência, Químico por uma Noite e Trilhos pela Floresta Encantada”.
Dia 29 de Setembro, das 18h às 19h30, é a vez dos professores do 3.º ciclo com as actividades “Clonagem de
Plantas, Antioxidantes Alimentares, Química na Matéria, Isometrias, Crime no Moinho e Ciência na Mochila”.
Os professores do ensino secundário têm dois dias reservados para si: a 30 de Setembro, das 18h às 19h30, as
actividades “Mosca de Laboratório, Pilha Microbiológica, Matemática Desconcertante, Clonagem de Plantas,
Ciências Forenses e Ciência na Mochila”; a 1 de Outubro, das 16h30 às 18h, há “Visualização 3D, Química na
Matéria, Antioxidantes Alimentares, Isometrias, Crime no Moinho e Gastronomia Molecular”.
Situado em Santa Maria da Feira, o Visionarium é um museu de ciência interactivo, concebido para a realização de
experiências através da manipulação os equipamentos que estão expostos.
A sua criação resulta de “um amplo esforço no sentido de promover a cultura científica do país”, asseguram os seus
promotores. Recorde-se que o espaço é uma iniciativa da Associação Empresarial de Portugal. E, foi pensado à
semelhança dos seus congéneres: a Cidade das Ciências de La Villette (França) ou do Exploratorium de S.
Francisco (EUA).
As inscrições nesta semana do professor podem ser feitas através do portal do Visionarium, no endereço:
http://www.visionarium.pt/SemanaProfessores2011.htm ou do telefone: 256 370 607/9.
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