
 

INFORMAÇÕES 

PERÍODO DA ATIVIDADE 

 As “Férias no ExpoLab” serão de 8 a 12 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 10 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   

 No valor da inscrição está incluído o seguro de acidentes pessoais. 

 

INSCRIÇÃO 

 A inscrição está disponível on-line através do link 
https://docs.google.com/forms/d/1fXDNhTu9D2GxIrBz4BgJ9TMOTLXZJcQleTUU9FIYNAM/viewform,  
ou poderá 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: 1 de Julho 

 Valor: 10€/dia ou 40€/ semana  

 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 2 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  
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PROGRAMA 

 

 Segunda 
Dia 8 de Julho 

Terça 
Dia 9 de Julho 

Quarta 
Dia 10 de Julho 

Quinta 
Dia 11 de Julho 

Sexta 
Dia 12 de Julho 

10:00 Receção e 
distribuição de 

material 

Uma aventura na 
Mata do Canário 

(Trilho 
interpretativo, 

parque natural de 
São Miguel) 

 

O que mudou na 
Horta? 

Pequeno-almoço no 
aquário 

Os habitantes do 
calhau 

(Expedição cientifica 
à beira mar) 

10:30 
Bem-vindo ao 

ExpoLab 
(Gincana de 
orientação) 

Ciência da 
alimentação 

(com Nutricionista 
convidada) 

Colunas de 
 Winogradsky 

(OMIC) 
11:00 

11:30 Questiona, investiga 
e descobre! 

12:00 Missão subaquática 
(manutenção dos 

aquários) 
Ciência na cozinha 

Ciência na cozinha: 
Espuma de chocolate 

12:30 
13:00 

Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:30 Questiona, investiga 
e descobre! 
(Projeto de 

investigação) 
 

Questiona, investiga 
e descobre! 

Da Flor ao Mel 
(Oficina sobre o mel) 

Apresentação dos 
projectos * 

14:00 

Uma tarde de sol 
(OASA) 

14:30 

Horta Biológica 
(Quinta dos sabores) 

Lab: Missão up 
 

Lab: Protege a tua 
pele 

15:00 
Orienta-te 

(Estafeta com 
desafios de ciência) 

Verão em segurança 
(ida à piscina da 

Lagoa, com 
sensibilização para a 
segurança na praia e 

suporte básico de 
vida) 

 

15:30 Questiona, 
investiga e 
descobre! Culinária molecular 

16:00 
Cocktail energético 

Ciência na cozinha: 
barritas 

16:30 
Lanche Lanche Lanche Lanche 

* Para os interessados, sábado, dia 13 de Julho, haverá sessão de apresentação dos Projetos aos pais, 

familiares e amigos, em sessão no auditório, com entrega dos diplomas. 

 


