
 ✹
 

✹ conceito de Paulo Cunha e Silva in Depósito – Apontamentos sobre Densidade e Conhecimento, RUP, 2007. 

D
es

ig
n:

 P
la

ne
ta

 T
an

ge
ri

na



quem somos?

Coordenação sep|mnhn

Alexandra Escudeiro
Bruno Ribeiro
Fernando Serralheiro / Adriana Galveias

Coordenação sep|mCuL

Ana Isabel Dias
Maria do Carmo Elvas

equipa

Álvaro Pinto
Raquel Barata
Vasco Teixeira

CoLaboradores permanentes

Ana Alves
Ana Romão
Ana Sofia Leitão
Helena Clode
Jorge Nuno Silva
Luis Tirapicos
Luísa Corte Real
Maria João Verdasca

CoLaboradores externos

Adelaide Nunes
Alice Neiva
Ana Lúcia Cortinhas
Cátia Sereno
Cláudia Bota
Dora Conceição
Filipa Silva Albino
Filipa Sousa
Francisco Branco
Ilda Rafael
Inês Paulino
Joana Carvalho
João Paulo Carvalho
João Silva
José Manuel Rodrigues

Leonor Santos
Maria do Carmo Laginha Rolo
Miguel Lecoq
Nuno Palha
Pedro Lérias
Pedro Lopes
Pedro Rodrigues
Rafael Galupa
Rita Baptista
Rita Barros Figueira
Rui Galopim de Carvalho
Sofia Norton
Susana Alves
Susana Paço
Tânia Viegas

Com o apoio dos investigadores

Graça Ramalhinho
Fernando Barriga
Hugo Cardoso
João Cascalho
Joaquim Tapisso
José Pedro Granadeiro
Liliana Póvoas
Marta Lourenço
Paulo Marques
Vanda Santos

informações e marCações

Carla Cruz
Sofia Miranda

divuLgação

Mafalda Madureira
Pedro Martins 

Créditos fotográfiCos

Fotografias gentilmente cedidas pelos
departamentos

museus da poLitéCniCa

O Serviço de Extensão Pedagógica dos Museus 
da Politécnica (SEP|MP), foi criado para gerir 
de forma integrada os programas educativos do 
Museu Nacional de História Natural (MNHN) 
e do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa 
(MCUL).
 
O SEP|MP elegeu os públicos escolares como 
seus alvos preferenciais. Neste sentido, tem 
colaborado com as famílias e com as escolas 
na tarefa de motivar os jovens para uma atitude 
de curiosidade orientada para a compreensão, 
apreensão do fascínio da ciência e, em particular, 
da descoberta da natureza, e da necessidade da sua 
protecção através da iniciação ao método e práticas 
de investigação.

Entendemos os Museus como um espaço de emoção 
e a visita às nossas colecções como uma festa onde 
os visitantes mais novos tenham o prazer em 
descobrir, experimentar e aprender. Para que isto 
aconteça, procuramos que os nossos programas 
pedagógicos sejam desenvolvidos com grande 
criatividade através de uma dinâmica de relação 
contínua com os mais diversos públicos e com 
o mundo que nos rodeia.

Este novo programa dos Museus, foi especialmente 
pensado para si e temos à sua espera, para o ajudar 
a decifrar o Mundo, uma “Colecção de Futuros”!

a nossa missão



Se desejar receber informações periodicamente sobre as actividades dos Museus no seu endereço electrónico, envio-nos os seus dados pessoais (nome, morada, profissão, e-mail) 
para o nosso serviço de comunicação e divulgação: divulgacao@museus.ul.pt

preçário 2010-2011

Visitas Personalizadas
Exposições Temporárias

Rotas da Ciência e da Arte
Porta Fora

Fins de Semana... com a Família
Festas de Aniversário

Há Noite no Museu
Férias no Museu

O Museu Comemora
Clubes Xadrez / Mineralogia

Consultoria / Parcerias

Preçários específicos disponíveis 
directamente na bilheteira

Informações através de: geral@museus.ul.pt
ou em www.mnhn.ul.pt
www.mc.ul.pt

Quando a Terra treme...
Preparação de Visitas de Estudo

Gratuito*
*número de marcações sujeito à disponibilidades 
de agenda interna da instituição

SEMANA FIM-DE-SEMANA

Visitas Livres
(Grupos Escolares) 1,00€ 1,00€

Visitas Orientadas 1,50€ 3,00€

Visitas Animadas 3,00€ 4,00€

Visitas Jardim Botânico 
(Grupos até 30 pessoas) 60,00€ 80,00€

Oficinas Pedagógicas 1,50€ 2,00€

Laboratórios Pedagógicos 3,00€ 4,00€

Laboratórios Experimentais 5,00€ 7,00€

Planetário 1,50€ 2,00€

Oficinas Lagartagis
• menores de 6 anos
• maiores de 6 anos

3,00€
3,50€

3,00€
3,50€
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museus da poLitéCniCa



Serviços de Extensão Pedagógica dos Museus da Politécnica (SEP|MP)
Rua da Escola Politécnica, 58
1250-102 Lisboa
Tel. - 213 921 808|213 921 824|213 921 825
E.mail - geral@museus.ul.pt
www.mnhn.ul.pt|www.mc.ul.pt

informações e marCações

Como Chegar?

Estação Metro  - Rato (Linha Amarela)
Autocarros - 758, 773, 202 (Paragem em frente aos Museus)

Rua da Escola Politécnica

Amoreiras
Marquês de Pombal

Estrela

S. Bento

Cais do Sodré

Museus da 
Politécnica

Jardim 
do Príncipe 
Real

Jardim Botânico

Lagartagis
Largo 
do Rato

transportes

horários

Museus
Terça a Sexta - 10h às 17h 
Sábados e Domingos - 11h às 18h
Os Museus encerram às Segunda-Feira 
e feriados.

Jardim Botânico
Verão (1 Abril a 31 Outubro) 
Dias úteis - 9h às 20h 
Fins de semna e feriados - 10h às 20h

Inverno (1 Novembro a 31 Março) 
Dias úteis - 9h às 18h 
Fins de semna e feriados - 10h às 18h 
Fechado nos dias de Natal e Ano Novo

Lagartagis|Estufa de Borboletas
Todos os dias das 10h às 17h 
O Lagartagis encerra as suas portas durante 
o Inverno, excepto para grupos escolares com 
marcação prévia.

museus da poLitéCniCa



pLanta dos museus

Informações/Bilheteira

Loja dos Museus

Lavabos

Acessibilidade

 Jardim Botânico 

 Lagartagis

Sala do Veado

 Jóia da Terra. O minério da Panasqueira

 Minerais: Identificar, Classificar

  A Aventura da Terra
Um Planeta em Evolução

  Colecções de Naturalistas

  Ecossistemas e Biodiversidade

  Laboratório Chimico

  Exposição Participativa
e Histórica de Física

  Jogos Matemáticos
através dos tempos

  Planetário

  Geofísica

Sala de Exposições Temporárias

 Botânica 

 Allosaurus, Um Dinossáurio, Dois Continentes

 Tudo sobre Dinossáurios

Rua da Escola Polité
cnica Jardim do Príncipe Real

Largo do Rato

museus da poLitéCniCa



Actividades de fim-de-semana destinadas a grupos familiares. Grupos com o mínimo

de 10 / máximo 20 adultos e crianças. Sábados entre 11h e as 18h, mediante 

marcação prévia.

  tardes de origami

Divulgar o origami e a sua origem. Conhecer a sua história e as suas 
potencialidades como actividade de lazer e utilização no ensino 
da matemática. Uma vez por mês aos Sábados.

  sessão de pLanetário: hubbLe - 2o anos de observAções!
Será que o visitante, quando olha para o céu, consegue identificar uma 
nebulosa? Outras galáxias? Planetas extra-solares? Tendo por matriz 
um céu estrelado e as imagens do Telescópio Espacial Hubble vamos 
mostrar que quando olhamos para o céu nem tudo é aquilo que parece. 
Destina-se a público em geral. Realiza-se todos os sábados às 16.30h.

  espaço harry

Um balde cheio de Dinossáurios...
Livros, histórias, papel e lápis de cor num canto muito acolhedor para 
os mais pequenos brincarem livremente no Museu! Sem marcação prévia.

  Laboratório de pedras preCiosas

Sabias que os diamantes são feitos do mesmo que as pontas dos teus 
lápis? E que o âmbar é uma resina fóssil que pode conter insectos 
pré-históricos? Vem descobrir estas e outras curiosidades do mundo 
fantástico das pedras preciosas!

  a aventura da terra | um pLaneta em evoLução

- Máquina do Tempo… percurso que aborda a sucessão de eventos 
astronómicos, geológicos e biológicos que conduziram à formação 
do nosso planeta. Sábados e Domingos às 16:00 horas.

- Uma Aventura com… visita dramatizada, orientada por um actor
que personifica Charles Darwin. Último Domingo de cada mês entre

as 16:00h e as 18:00h.

  desCobrir segredos das aves nas Cidades

As aves como cidadãos das cidades. Visita guiada ao Jardim Botânico 
para observação e identificação de aves e actividades de investigação 
no Museu com recurso às colecções zoológicas. Destinado a famílias 

com crianças a partir dos 6 anos. Actividade em parceria com a 

SPEA|Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Primeiro Sábado 

de cada mês, às 10:00 horas.

  borboLetas…ao ritmo das estações

O Lagartagis sofre alterações ao longo de todo o ano! Por este motivo, 
apresentamos quatro actividades para as famílias, uma para cada estação 
do ano! Primeiros Domingos de Fevereiro, Maio, Julho e Outubro.

Programa específico disponível através do e-mail: lagartagis@museus.ul.pt, 

ou em: www.mnhn.ul.pt|www.publico.pt/borboletasnaweb

Física

Química

Matemática

Astronomia

Geologia

Mineralogia

Zoologia
Antropologia

Lagartagis
Estufa de Borboletas

Geofísica

Botânica

Programa 
Transversal

Actividades 
Hands On

Actividades Ano 
Internacional da 
Química

Actividades Ano 
Internacional da 
Biodiversidade



Programa de actividades nocturnas que visa a promoção do conhecimento das 
Ciências da Terra e do Espaço, através de actividades lúdico-pedagógicas 
que permitem uma maior aproximação entre os participantes e as actividades 
desenvolvidas no Museu. Programas disponíveis através do e-mail:

geral@museus.ul.pt ou em: www.mnhn.ul.pt.| www.mc.ul.pt

   sonhar Com… os dinossáurios! 
Consiste numa emocionante e divertida expedição nocturna pelo 
espaço do Museu, à procura de pistas e chaves que permitem 
descobrir segredos guardados no cofre do tempo. Os mini cientistas 
vão percorrer salas e espaços do Museu, alguns não acessíveis 
ao público em geral, observando objectos e interpretando as histórias 
que eles retratam.  
O último objectivo é encontrar a chave da sala onde está o tesouro 
do Museu!! Especial Festa de Aniversário (pernoita).

Especial Escolas (pernoita). Férias no Museu.

Programa de férias especialmente pensado para que as crianças possam partilhar 
experiências e aprender de forma divertida e descontraída, durante os períodos 
de descanso escolar. Desenvolve-se em quatro ciclos anuais no Natal, no Carnaval, 
na Páscoa e no Verão. Programa disponível através do e-mail: geral@museus.ul.pt

ou em: www.mnhn.ul.pt.|www.mc.ul.pt

 
Destinadas a pequenos grupos permitindo usufruir do espaço das exposições 
e das actividades do museu sob a orientação de animadores especializados, 
contribuindo para a dinamização e para a captação de um público mais vasto. 
Programas personalizados através do e-mail: geral@museus.ul.pt.

  o meu primeiro Caderno de Campo

 geoLogia Com muita tinta

  há piratas no museu!!

  fósseis para todos

   a árvore das árvores

  a ode à árvore



Visitas realizadas por investigadores da Politécnica, a outros museus e instituições 
culturais. Um olhar da Ciência e da História Natural sobre outras colecções de relevante 
interesse cultural. Programa disponível através do e-mail: geral@museus.ul.pt

ou em: www.mnhn.ul.pt.|www.mc.ul.pt

  rota da Cotovia

Um conjunto de visitas que pretende divulgar o património histórico 
e artístico das colecções dos Museus da Politécnica através de pequenas 
conferências e um roteiro entre a Politécnica e outros locais de interesse 
da cidade de Lisboa.

  rota das pedrarias

Visitas sob um novo olhar às colecções de artes decorativas e arte sacra 
de museus em Lisboa, salientando os seus materiais gemológicos 
e fazendo a ponte com a história da sua utilização ao longo dos tempos.

  rota da seda

Uma viajem pelas imediações dos Museus da Politécnica que parte 
 do Lagartagis e do ciclo de vida do bicho-da-seda, à fiação da seda
e à descoberta na malha urbana das marcas de outros tempos, 
de outras organizações do espaço para responder a outras 
necessidades do quotidiano da cidade.

Comemorações, eventos e iniciativas esporádicas que possam ter lugar nos espaços 
do museu ou no exterior. Para receber informações sobre programas de actividades 

associadas aos dias comemorativos contacte: geral@museus.ul.pt

21 MARçO - FLORESTA|POESIA
18 ABRIL - PATRIMóNIO
22 ABRIL - TERRA|PATRIMóNIO GEOLóGICO
18 MAIo - MUseUs
5 JUnho - AMbIente
18 JUnho - QUíMICA 

24 noveMbro - CUltUrA CIentífICA

Clubes de carácter público destinados a todos os que têm como paixão as ciências 
experimentais e naturais. Programas e condições de acesso disponíveis através

do e-mail: geral@museus.ul.pt ou em: www.mnhn.ul.pt.|www.mc.ul.pt

 xadrez    mineraLogia



Cursos e Seminários de curta duração, dirigidos a educadores, professores, pais e publico 
interessado na divulgação das ciências naturais e experimentais. Programas e condições 

de inscrição disponíveis através do e-mail: geral@museus.ul.pt ou em: 

www.mnhn.ul.pt.|www.mc.ul.pt

   Curso de fotografia

Compreender o funcionamento das máquinas fotográficas e desenvolver 
técnicas que permitam um bom desempenho ao fotografar.

  Cursos de xadrez

Estimular o gosto pelo Xadrez, o raciocínio e a concentração.

  aLquimia Com minerais… 

Curso prático, lúdico e formativo, com ênfase em experimentação (análises 
químicas qualitativas) relevantes para Química e Mineralogia.

  gemoLogia

Aprender a compreender as pedras preciosas sob um novo olhar.

  Curso de iLustração CientífiCa
O curso pretende ensinar e preparar qualquer pessoa interessada em 
aprender técnicas de desenho para a execução de uma ilustração com 
valor científico.

  Curso sobre abeLhas 
As abelhas são um dos insectos mais importantes para os ecossistemas 
terrestres. Conhecer o processo de fabrico do mel permite-nos perceber 
a importância da diversidade floristica na natureza. Conhecendo estes 
insectos poderemos ajudar na sua preservação.

  Curso sobre aranhas

As aranhas são um dos principais predadores das borboletas no 
Lagartagis. Por este motivo decidimos realizar um curso em que se 
possam conhecer diferentes características destes animais. Como não 
queremos restringir o conhecimento ao Lagartagis, nada melhor que 
uma saída de campo para observar estes misteriosos seres na natureza! 

  Jb|formação de guias e mediadores

Curso de Guias do Jardim Botânico: formação teórico-prática de mediação 
botânica em contexto de jardim.

  biodiversidade vegetaL – o que é, para que serve

e Como Conservá-La? 
O objectivo deste curso é o ensino dos princípios básicos para a conservação 
e uso sustentável de biodiversidade vegetal. Dirigido a profissionais do 
ambiente, gestores, silvicultores, técnicos agrícolas, técnicos florestais, 
alunos de biologia, ambiente e áreas afins.

  em torno de herbários 

Curso teorico-prático dirigido a agentes culturais, não sendo necessária 
formação Botânica. Fazer um herbário – porquê, para quê e como.  
Desenvolver, em actividades lúdicas, conceitos como biodiversidade 
e sustentabilidade.

   herbários para quem gosta de pLantas

Curso teorico-prático dirigido a todos, não sendo necessária formação 
Botânica.

  Workshop de propagação de pLantas

Identificar e executar as várias formas de propagação de plantas 
e manusear o material associado. Dirigido a todos quantos pretendam 
desejem tomar o primeiro contacto com a propagação de plantas e todos 
os profissionais da área que necessitem de melhorar os seus conhecimentos.

Consultoria pedagógica na preparação de exposições e actividades educativas; Espaço 
de aconselhamento e divulgação para as escolas cujos programas anuais visem as temáticas 
artísticas e ambientais permitindo a estas escolas apresentar a um vasto público e valorizar 
os trabalhos realizados pelos seus alunos. Consultoria e parcerias institucionais na área 
da museologia e educação. Pedidos e informações para o e-mail: geral@museus.ul.pt



Visitas não acompanhadas às exposições patentes nos Museus. Terça a Sexta-feira

para grupos escolares e associativos, aconselhando-se marcação prévia.

    exposição partiCipativa e históriCa de Longa duração 

Esta exposição exibe objectos históricos e módulos participativos 
de Física que permitem ao visitante explorar livremente e descobrir 
conceitos ligados à Mecânica, Vibrações e Ondas, Electricidade e 
Magnetismo, Óptica, Física Moderna, Matemática e Percepção Visual.

  Laboratorio ChimiCo 

O Laboratorio Chimico da Escola Polytechnica de Lisboa foi considerado 
em 1891 dos melhores da Europa. Fundada em 1837, esta escola técnica, 
no período da regeneração formou técnicos necessários ao plano de 
modernização do País. Este espaço histórico é um testemunho do ensino 
no séc. XIX.

  Jogos matemátiCos através dos tempos 

Mostra de jogos de estratégia desde a Antiguidade até aos nossos dias, 
com exemplares destinados à experimentação por parte do público.

  tudo sobre dinossáurios 

Na visita a esta exposição para além de encontrar histórias acerca 
da investigação sobre dinossáurios, pode enriquecer os seus conhecimentos 
em paleontologia de dinossáurios, sistemática, hábitos de vida, evolução 
e extinção destes animais.

  aLLosaurus | um dinossáurio, dois Continentes 
Esta exposição descreve a descoberta de Allosaurus em Portugal: 
desde a escavação, reconstituição do paleoambiente, métodos de trabalho 
em laboratório, até às questões sobre evolução dos dinossáurios e deriva 
dos continentes. 

  minerais: identifiCar, CLassifiCar 
Ao percorrer esta exposição vai ficar a conhecer a evolução dos critérios 
de classificação de minerais ao longo dos tempos, e descobrir como 
se processa a identificação de colecções e sistemática na Mineralogia.

  Jóias da terra|o minério da panasqueira

O Couto Mineiro da Panasqueira surge como mote para uma viagem 
através da Geologia e Mineralogia de uma das mais importantes minas 
de volfrâmio do Mundo.

  inseCtos em ordem  

O ponto de partida desta exposição é um desafio: todos podemos aprender 
os princípios da identificação das espécies de insectos! A partir daí, 
a mostra está concebida como um labirinto educativo de 600 m2, em que 
os visitantes têm a missão de identificar a ordem taxonómica do insecto 
(preservado em resina) que lhes é dado à entrada. Programa específico 

disponível através do e-mail: bioeventos2010@museus.ul.pt, ou em: 

http://bioeventos2010.ul.pt/

   eCossistemas e biodiversidade 

Nesta galeria podemos observar a representação de alguns seres vivos 
inseridos em ecossistemas terrestres e marinhos.

  CoLeCções de naturaLista 

Exposição dedicada às colecções zoológicas e estudos antropológicos. Aqui 
poderá encontrar exemplares naturalizados de mamíferos e aves, colecções 
de invertebrados, peixes, répteis e anfíbios, modelos de apoio ao ensino, 
ilustrações e cadernos de campo.

  a aventura da terra|um pLaneta em evoLução  
Esta exposição relata a história da Terra ao longo de 4 600 milhões 
de anos. Programa específico disponível através do e-mail:

aventuranaterra@museus.ul.pt, ou em: www.mnhn.ul.pt

Física

Química

Matemática

Astronomia

Geologia

Mineralogia

Zoologia
Antropologia

Lagartagis
Estufa de Borboletas

Geofísica

Botânica

Programa 
Transversal

Actividades 
Hands On

Actividades Ano 
Internacional da 
Química

Actividades Ano 
Internacional da 
Biodiversidade



   Lagartagis|estufa de borboLetas  

Plantas silvestres quase desconhecidas com folhas para as lagartas, flores 
e frutos para as borboletas. Um espaço verde com pequenos segredos 
escondidos em cada recanto. Terça a Sexta-feira.

  Jardim botâniCo 

Visita à colecção didáctica de plantas de diferentes latitudes, climas 
e ambientes, representantes do maior número de Taxa possível. Podem 
ser vistas algumas espécies da flora Portuguesa. Segunda a Domingo.

Visitas orientadas ao Jardim Botânico, todos os níveis de ensino. Os temas destas visitas 
são acordados entre a equipa dos Museus e as escolas interessadas, indo ao encontro 
das necessidades específicas de cada grupo. Segunda a Domingo, mediante marcação 

prévia.

   pLantas CarismátiCas do Jardim botâniCo 

Percurso por plantas memoráveis, sobre as quais se referem curiosidades 
botânicas, ecológicas e culturais.

  biodiversidade 

Diversidade apresentada pelas plantas, nomeadamente quanto 
aos aspectos da morfologia externa (caule, folhas, flores e frutos). 

  reprodução e muLtipLiCação 

Multiplicação vegetativa e reprodução sexuada – estruturas reprodutoras. 
Polinização, agentes polinizadores, relação entre tipo de flor e agente 
polinizador. Formação da semente e sua dispersão.

  adaptações das pLantas 

Observação de adaptações das estruturas vegetais apresentadas por 
certas plantas a diversas temperaturas, quantidade de água, vento, fogo, 
teor de nutrientes, radiação e organismos.

  evoLução 

Apresentação de características da morfologia externa, mostrando 
o processo evolutivo das plantas e destacando a maior especialização 
das estruturas.

  CLassifiCação das pLantas 

Ordenar e nomear, sua necessidade e regras. Observar características 
morfológicas externas que permitem identificar o grupo taxonómico 
a que pertencem as plantas observadas ao longo da visita.

  pLantas Úteis no Jardim botâniCo 

Apresentação de plantas usadas pelo Homem na alimentação, na saúde,
como protecção ou no fabrico de produtos. Importância ecológica das plantas. 
Em cada planta escolhida verificar a sua origem geográfica e a sua utilidade 
específica.

  os desCobrimentos no Jardim botâniCo 

Dar a conhecer plantas originárias de continentes relacionados com 
os descobrimentos portugueses, a razão do seu conhecimento, a alteração 
dos hábitos das pessoas, das próprias plantas e da sua geografia.

Visitas aos Museus e exposições temporárias, para público escolar entre o 2.º e o 3.º Ciclos 
do Ensino Básico, Ensino Secundário, Universitário e para o público em geral. Dirigidas

a grupos com o mínimo de 15 / máximo 25 elementos. Terça a Sexta-feira, 

mediante marcação prévia. Duração aproximada: 1h. 

  Laboratorio ChimiCo 

Visita que aborda a história do ensino no séc. XIX. Neste laboratório 
estudaram figuras proeminentes da sociedade Portuguesa, a disciplina 
de química era leccionada na 6ª Cadeira e fornecia aos alunos noções 
gerais de química, bem como noções aplicadas à Indústria. Destina-se

a 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico, Ensino secundário e adultos.



    tudo sobre dinossáurios  
aLLosaurus|um dinossáurio, dois Continentes
Visitas orientadas às exposições.

    minerais: identifiCar, CLassifiCar 
Jóias da terra|o minério da panasqueira

Visitas orientadas às exposições.

    quando a terra treme...  
Visita aos sismógrafos do Instituto Geofísico Infante Dom Luís 
e interacção com um sismómetro de forma a testar a sensibilidade 
desses instrumentos. Oportunidade de experimentar, num simulador, 
um sismo de baixa intensidade.

  CoLeCções de naturaLista 

As viagens philosophicas dos Naturalistas, no século XIX, resultaram 
em colecções de animais, plantas, rochas e minerais que permitiram 
descrever os vários grupos de espécies existentes na natureza. 

   a aventura da terra|um pLaneta em evoLução  
Visita que aborda a sucessão de eventos astronómicos, geológicos 
e biológicos que conduziram à formação do nosso planeta. Programa 

de visitas orientadas e temáticas e informações através do e-mail: 

aventuradaterra@museus.ul.pt ou em www.mnhn.ul.pt.

   Lagartagis|estufa de borboLetas  

Com a visita guiada ao Lagartagis, pretendemos responder a algumas 
questões que vão surgindo ao longo da visita! Quais as fases do ciclo 
de vida das borboletas? Quais os métodos de defesa que as borboletas 
adoptam para escapar aos seus inimigos? Quais as plantas hospedeiras 
e nectaríferas das borboletas? Destina-se a grupos de adultos.

    a vida seCreta dos inseCtos 

Os insectos transformam-se várias vezes ao longo do seu ciclo de vida. 
As suas formas mudam, bem como a sua locomoção e alimentação. 
No Lagartagis vamos perceber como é constituído o corpo dos insectos 
e como as condições do meio influenciam a sua vida! Destina-se ao

2.º Ciclo do Ensino Básico.

   Co-evoLução: pLantas e inseCtos 
Esta actividade pretende abordar co-evolução entre as plantas 
e os insectos. As mais impressionantes adaptações permitem uma eficiente 
polinização e asseguram a continuidade das espécies. Destina-se ao Ensino 

Secundário.

Visitas personalizadas ao espaço da Politécnica e exposições temporárias, para públicos com 
objectivos muito específicos. Este programa está disponível para todas as exposições sob 
pedido e marcação prévia. Pedidos e informações para o e-mail: geral@museus.ul.pt

   o Jardim para todos  

- Programa|Deficientes visuais 
- Programa|Acessibilidades

Visitas aos Museus e exposições temporárias, especialmente pensadas tendo em vista 
a recepção de crianças em idade pré-escolar e do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, 
recorrendo ao apoio de módulos didácticos para utilização lúdica e cognitiva das crianças 
ao longo do percurso de visita. Dirigidas a grupos com o mínimo de 15 / máximo 25 

elementos. Terça a Sexta-feira, mediante marcação prévia. Duração aproximada: 2h.

  exposição partiCipativa e históriCa de Longa duração 

Esta visita constitui um estímulo para a aprendizagem da física e para 
a reflexão acerca de alguns factos do dia-a-dia.

  quase tudo sobre dinossáurios  

Nesta visita partimos em busca das histórias da investigação sobre 
dinossáurios e aprendemos o que é a Paleontologia de dinossáurios 
e quais eram os hábitos de vida destes animais.

    minerais no meu dia a dia! 
A visita a esta exposição foi pensada para nos ajudar a perceber quais 
são as aplicações dos minerais no nosso quotidiano. 



    a aventura da terra | um pLaneta em evoLução  
Viagem através da História do Universo, do planeta Terra e da Vida 
em todas as suas formas.

   uma semente de gente  

Cada criança vai “amadurecer” com actividades psicomotoras e expressivas 
na exploração do Jardim. As sementinhas vão despertar, dar árvores 
e frutos, e voltar a cair à terra com actividades de relaxação e 
consciencialização corporal. Destina-se ao Pré-escolar e ao 1.º Ciclo

do Ensino Básico.

   mÚsiCa no Jardim
Experiência de formação estética, apuramento da sensibilidade auditiva 
e relação com o mundo natural. Cria-se uma “orquestra” de instrumentos 
com elementos naturais (realmente) exóticos. Momentos de integração 
e criação musical desinibida e livre. Destina-se ao Pré-escolar e aos 1.º

e 2.º Ciclos do Ensino Básico.

  expLoradores das fLorestas  

Dá-se a conhecer, através de algumas árvores do Jardim Botânico, 
diferentes tipos de florestas existentes no mundo e particularmente 
em Portugal. Destina-se a todos os níveis de ensino.

  expLoradores do Jardim botâniCo  

Observação da diversidade de plantas, ou grupos de plantas, 
ou estruturas determinadas (árvores, palmeiras, arbustos, folhas, 
flores, frutos e sementes). Desenho e registo de nome, dimensão 
e outras observações. Destina-se aos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico.

   expLoradores no Jardim botâniCo – formas  

Descoberta de formas geométricas observáveis ao longo de um percurso 
no ambiente do Jardim ou dos Museus. Localização das formas 
encontradas num mapa, relato das descobertas feitas. Destina-se aos

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico.

  os Lusíadas no Jardim botâniCo  

Percurso de descoberta, no Jardim Botânico, das plantas cantadas 
por Camões n’Os Lusíadas. Reconhecimento das plantas e leitura, 
junto das mesmas, das estrofes onde vêm referidas. Destina-se ao 3.º ciclo 

do Ensino Básico e ao Ensino Secundário.

Espaço onde se executam acções de aprofundamento de um determinado tema científico, 
através da experimentação, com activa participação dos visitantes. As oficinas têm 
uma forte componente lúdica e permitem a aquisição de conhecimentos estruturados, 
constituindo um complemento ao saber adquirido pelos grupos de visitantes durante 
a passagem pelas salas de exposição. Dirigidas a grupos com o mínimo de 15 / 

máximo 25 elementos. Terça a Sexta-feira, mediante marcação prévia. Duração 

aproximada: 1h.

  brinCadeiras à voLta da água 

Esta oficina foi criada para nos ajudar a perceber o porquê de um 
objecto flutuar ou não num dado líquido, explorando o conceito de massa 
volúmica. Destina-se ao pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico.

   Cozinha de muitas Cores  

Todos contactamos diariamente com substâncias ácidas e básicas que são 
parte integrante da nossa alimentação e de produtos de higiene pessoal 
ou doméstica. Nesta actividade introduzimos o conceito de pH e fazemos 
uso de um indicador natural para classificarmos soluções aquosas segundo 
a sua acidez. Destina-se a 2.º Ciclo do Ensino Básico.

   brinCar Com o som 

Nesta actividade, as crianças experimentam de forma lúdica, com 
materiais do dia-a-dia a produção de som, a sua transmissão e recepção 
pelo ouvido humano. Destina-se a 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico.

    quebra-Cabeças químiCo  

As transformações químicas às vezes são um verdadeiro quebra-cabeças! 
Nesta oficina vamos explorar o conceito de pH e de solubilidade e falar 
de transformações químicas. Destina-se ao 3º Ciclo do Ensino Básico. 

  experimentar o som 

Estamos rodeados de diferentes sons. Mas o que será o som? Nesta 
actividade realizam-se experiências que auxiliam à compreensão da 
produção, transmissão e detecção do som, assim como à sua transmissão 
através de diferentes meios. Destina-se a 3.º Ciclo do Ensino Básico.



     químiCa à pequena esCaLa  

Em todo o mundo, em laboratórios modernos, o trabalho de química 
cada vez mais se faz em pequena escala. Isto porque custa menos, 
é mais seguro e menos prejudicial para o ambiente. Nesta actividade, 
usando equipamento de microquímica, é realizada a electrólise da água 
e abordada a história da descoberta da água como um elemento composto. 
Destina-se a Ensino Secundário.

   à voLta do soL 
No séc. XVI os navegadores portugueses usaram instrumentos para medir 
ângulos no céu que permitiam a orientação e a navegação em alto – mar. 
Um deles, o astrolábio era usado para medir a altura do Sol ao meio – 
dia e daí determinar a latitude. Outro, o Relógio de Sol, tira partido das 
sombras para determinar as horas. O visitante constrói 
e aprende a utilizar estes instrumentos, entre outras surpresas... 
Destina-se a 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário.

    Jogos e desafios 

O objectivo desta oficina é desenvolver a concentração e estimular 
o gosto pela matemática, através do jogo. Destina-se aos 1.º, 2.º, 3.º

Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário.

    grão a grão geoLogia no papo 

Oficina de Geologia a partir do reconhecimento das areias, cascalho 
e solos recolhidos durante um passeio no Jardim Botânico. Construção de 
um perfil de solo com as amostras recolhidas. Destina-se aos 1.º e 2.º Ciclos 

do Ensino Básico.

   terra em movimento 

Através de uma maleta pedagógica são explorados alguns fenómenos 
da dinâmica da Terra. Como funcionam os vulcões? De onde vem areia 
da praia? Como se geram os sismos?.... Destina-se aos 1.º e 2.º Ciclos

do Ensino Básico.

   quem Come quem?  

Há muitas coisas a acontecer num Jardim de Borboletas! No Lagartagis, 
as plantas crescem, as lagartas comem folhas e as borboletas alimentam- 
-se do néctar das flores. Quem será que come as borboletas? Destina-se

ao pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico.

    o Lagartagis visto à Lupa  

Uma estufa de Borboletas é um sistema biológico dinâmico em constante 
mudança! Com a chegada das várias estações do ano, é possível observar 
diferentes aspectos dos seres vivos. No Inverno as borboletas hibernam 
e as plantas estão em dormência; na Primavera há uma explosão de vida; 
o Verão é a época dos frutos; no Outono as folhas caem e as borboletas 
preparam-se dormir! Tudo isto vai ser registado no Caderno de Campo 
do Lagartagis! Destina-se ao 3.º Ciclo do Ensino Básico.

Actividades lúdico pedagógicas dirigidas a grupos escolares do pré-escolar e do 1.º, 2.º 
e 3.º Ciclos do Ensino Básico. Estas actividades têm como base uma forte componente 
artística e visam o estímulo da imaginação dos visitantes mais jovens de forma 
a desenvolver a natural capacidade infantil de criar e inventar. Dirigidas a grupos

com o mínimo de 15 / máximo 25 elementos. Terça a Sexta-feira, mediante 

marcação prévia. Duração aproximada: 2h.

     aos tremeLiques 

A história da terra, dos fenómenos geológicos, da sismicidade,
  das propriedades das rochas e minerais, pode ser contada através da 
construção colectiva de um modelo analógico que simule o comportamento 
das rochas em diferentes ambientes geológicos. No final desta actividade, 
os alunos têm a oportunidade de experimentar no simulador do Instituto 
Geofísico Infante Dom Luís um sismo de baixa intensidade.

  há piratas no museu!!! 
Laboratório especialmente pensado para os mais novos incentivando 
o espírito de descoberta e a observação das formas e cores dos minerais.

  Laboratório de minerais i 

Laboratório onde são exploradas as propriedades físicas dos minerais 
à lupa binocular, assim como lâminas delgadas de rochas ao microscópio 
petrográfico.

  o meu primeiro Caderno de Campo 

Actividade que pretende reproduzir as diferentes fases do método 
de trabalho em Paleontologia de Dinossáurios, fomentando também 
o espírito de equipa entre os grupos escolares.



  oLimpíadas do JurássiCo 

Circuito pelas “plantas do tempo dos dinossáurios” do Jardim Botânico 
para conhecimento da flora do Jurássico e Cretácico, os alunos recolhem 
moldes de plantas para construção de medalhas e têm um primeiro 
contacto com as noções de conservação do património Geológico.

  fósseis para todos 

Laboratório de construção de moldes e réplicas de fosseis onde os grupos 
de crianças têm oportunidade de tocar em peças originais das colecções 
do Museu. 

   miL fósseis a meus pés 
Observação das formas fósseis existentes nas rochas usadas na cantaria 
e lajeado do Museu e iniciação à constituição de uma colecção.

  geoLogia Com muita tinta 

Laboratório de pigmentos minerais e iniciação à história da arte através 
da descoberta de receitas e técnicas de pintura usadas pelos grandes 
mestres ao longo dos tempos.

  a arCa de noé  

Quantos animais cabem numa arca? E no mar? E num jardim? E num 
museu? Que animais foram nesta arca? E como se podiam lá arrumar 
todos? A raposa com a cegonha? A lebre e a tartaruga? O lobo e a ovelha? 
O gato e o rato?

   Criar Com a natureza  

Despertar a capacidade de observação para descobrir, nos materiais 
e no ambiente do Jardim, sons, formas, cores, cheiros e criar uma nova 
natureza real ou imaginária.

  pLantas aos boCados  

Laboratório onde se aprende a relacionar as diferentes partes das plantas 
com os alimentos do dia-a-dia... Vamos aprender que as espigas dos cereais 
são flores, que as batatas são caules, que da alface comemos as folhas, que 
a cenoura é uma raíz e que o tomate é mesmo um fruto! 
Destinado ao pré-escolar, 1.º e 2.º ano do Ensino Básico.

  fazer herbários  

Este laboratório pretende realizar um pequeno herbário tal como ensinado 
pelos botânicos. Recolhem-se criteriosamente as partes das plantas, 
registam-se a sua identificação e características. Vamos aprender para que 
serve e como se faz esta “colecção científica”. Destinado aos 3.º, 4.º e 5.º anos 

do Ensino Básico.

  do Jardim ao miCrosCópio  

Viagem a partir da observação macroscópica das plantas até ao mundo 
microscópico que cada parte encerra.  Vamos rever as funções das folhas, 
frutos, flores, raízes e caules, e também observar estas partes por fora 
e por dentro. Descobrir estomas, estames e estiletes. Destinado ao 6.º ano

e 3.º ciclo do Ensino Básico.

Actividades experimentais sob a orientação de investigadores dos Museus. Destinam-se

ao Ensino Secundário. Terça a Sexta, mediante marcação prévia.

  a químiCa dos minerais - Laboratório de minerais ii  

Laboratório de introdução à identificação de minerais, tendo como base 
algumas propriedades físicas e testes de química qualitativa.

Sessão interactiva com o objectivo de motivar os alunos a aprender alguns conceitos 
relacionados com a astronomia. Terça a Sexta-feira, mediante marcação prévia.

Duração aproximada: 1h.

   rei soL e os seus pLanetas!
As crianças tomam contacto com o nosso Sistema Solar e os astros 
que o constituem, tendo por matriz um céu estrelado. Veremos imagens 
dos planetas! Quais são os planetas que vemos a olho nu? E com um 
telescópio o que é que nós vemos? Destina-se a pré-escolar e 1.º Ciclo

do Ensino Básico.
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   histórias que as estreLas Contam!
O que terá levado o Homem a sentir necessidade de conhecer o céu? 
A origem histórica dos mitos associados às constelações. A orientação 
pelas estrelas com referências às navegações portuguesas. A Lua e os 
planetas no céu de Portugal. Destina-se a 2.º Ciclo do Ensino Básico.

   estreLas e gaLáxias

A sessão incide na descrição de corpos celestes visíveis à vista desarmada 
no céu de Portugal. Partindo da orientação pelas estrelas veremos 
constelações, estrelas muito diferentes do nosso Sol como Betelgeuse, 
as Plêiades, falaremos da Via Láctea e da Galáxia de Andrómeda, 
abordaremos o Grupo Local e as noções de distância entre os corpos 
celestes no Universo. Destina-se a 3.º Ciclo do Ensino Básico.

  de portugaL ao hemisfério suL
Orientação pelas estrelas no céu do hemisfério norte e do hemisfério sul. 
A Via Láctea e outras galáxias (Nuvens de Magalhães) visíveis à vista 
desarmada. Quando olhamos para o céu, o que estamos de facto 
a observar? A que distâncias se encontram as estrelas que vemos 
a olho nu? Destina-se a Ensino secundário e público em geral.

   o Céu de gaLiLeu!
Passam 400 anos desde a publicação do Sidereus Nuncius o livro onde 
Galileu descreve grande parte das suas observações. No Planetário 
mostramos os astros e as estruturas que Galileu observou. O que viu? 
Como viu? A Via Láctea, a Lua, o Sol, Júpiter, as Plêiades, o Presépio, 
são alguns exemplos... Mas há mais! Destina-se a Ensino secundário 

(recomendada também para alunos de filosofia do 10.º e 11.º anos).

  a astronomia n’ os Lusíadas
N’ Os Lusíadas há imensas estâncias com referências astronómicas. 
Especialmente ricos são os cantos V e X. O visitante toma contacto 
com a obra, viajando para o Hemisfério Sul, seguindo a rota de Vasco 
da Gama e observando no céu os corpos celestes a que Camões 
se refere. Destina-se a Ensino secundário (Recomendado para 9.º ano

e 12.º ano, da disciplina de português).

Os Museus da Politécnica criaram um conjunto de actividades externas e saídas de campo 
especialmente pensadas para auxiliar pedagogicamente as escolas que estejam interessadas 
em ser visitadas ou acompanhadas por técnicos e investigadores dos Museus e desenvolver 
em meio escolar acções no âmbito das Ciências Experimentais e História Natural.

  geo sub 21! *
O Maciço Ígneo de Sintra; 
Geomonumentos de Sintra;  
A Serra Arrábida;  
Geologia Urbana | Lisboa; 

*saídas de campo com outros temas, sob pedido prévio. 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino 
Secundário.

Divulgar junto dos professores as actividades do Museu, mostrar os espaços e as 
actividades, de modo a que os professores possam prepara com os alunos a visita aos 
Museus e possam pensar em actividades pós-visita integradas no meio escolar e familiar. 
MCUL - Física|Matemática|Química|Astronomia; 

MNHN - Botânica|Mineralogia|Geologia|Zoologia|Antropologia|Lagartagis; 

IGIDL - Geofísica. 

Quartas-feiras à tarde sob marcação prévia.


