
 

INFORMAÇÕES 

PERÍODO DA ATIVIDADE 

 As “Férias no ExpoLab” serão de 23 a 27 de Julho, podendo os participantes optar pela participação toda a 
semana ou apenas em alguns dos dias. 

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES 

 Das 10:00 às 16:30 

 Será possível deixar as crianças no ExpoLab a partir das 09h30. Hora limite para recolher as crianças: 17:00 

 

ALIMENTAÇÃO  

 O lanche diário e o almoço de dia 27 são da responsabilidade do ExpoLab. 

 Os restantes almoços são da responsabilidade dos participantes. 

 Os participantes irão colaborar na elaboração dos lanches e de algumas sobremesas para os almoços, no 
âmbito da atividade “Ciência na Cozinha” e de acordo com o programa.  
 

SEGURO   

 O Seguro é opcional, tendo um valor adicional de 8€.  

 

INSCRIÇÃO 

 Para inscrição, contactar equipa do ExpoLab que disponibilizará ficha de inscrição e toda a restante 
informação necessária.  

 Idades: dos 8 aos 12 anos 

 Data limite de inscrição: 14 de Julho 

 Valor: 10€/dia ou 40€/ semana (a estes valores é acrescido o valor de 8€ para seguro) 

 Nº mínimo de participantes: 10, caso este nº de inscrições não seja atingido, não se realizará a 
atividade, sendo os participantes já inscritos, avisados do cancelamento até 15 de Julho. 

 Nº máximo de participantes: 15 

 Modo de pagamento: dinheiro ou cheque 

 

CONTACTOS 

Telefone: 296 960 520 

E-mail: cc.expolab@gmail.com 

http://expolab.centrosciencia.azores.gov.pt   

http://cc-expolab.blogspot.com  

mailto:cc.expolab@gmail.com
http://expolab.centrosciencia.azores.gov.pt/expolab/estat%C3%ADsticas
https://webmail.azores.gov.pt/owa/redir.aspx?C=8a9b9ba5f2384e098467353087bbd90b&URL=http%3a%2f%2fcc-expolab.blogspot.com%2f
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PROGRAMA 

 
 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

10:00 Receção e 
distribuição de 

material 

À procura do 
Nemo 

De ossos nas 
mãos 

Pequeno-almoço 
aos peixes 

O que está 
diferente? 

10:30 Benvindo ao 
Laboratório 

Na pele de um 
Explorador 

Lab: Ciência no 
jardim 

Lab: Engenhocas Lab: CCI 
11:00 

11:30 
Safari na floresta 

Ciência na 
cozinha: mousse 

Lab: Vamos meter 
água 

Observação solar 
Ciência na 

cozinha: pizza e 
gelatina 

12:00 

12:30 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço ExpoLab 

13:00 

13:30 Brincar com 
ciência 

Gincana científica Caça ao tesouro Planetário 

Apresentação dos 
projetos* 

14:00 

14:30 Inicio dos 
Projetos de 
Investigação 

Projeto 
Ciência cozinha: 

pão 
Lab: Foguetão 

15:00 Eyepet Projeto Projeto 

15:30 Ciência cozinha: 
cupcakes 

Lanche Lanche 
Ciência cozinha: 

gelados 
Jogo final 

16:00 Lanche Lab: Pipocas 
Filme 

Lanche Lanche 

16:30 Filme Filme Filme Filme 

* Para os interessados, sábado, dia 28 de Julho, haverá sessão de apresentação dos Projetos aos pais, 
familiares e amigos, em sessão no auditório, com entrega dos diplomas. 


