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O Natal no Museu da Ciência é especial! 

Atividades de férias de Natal | 2019 

 

Preencha por favor o formulário abaixo para proceder à inscrição nas atividades de 

férias de Natal 2019 do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Todos os 

campos são de preenchimento obrigatório. 

 

1. Desejo inscrever o meu educando na(s) atividade(s): 

 

 Manhã Tarde 

18/12/2019 Gabinete de Física Experimental 

Desvenda o mistério de uma sala que parece 

perdida no tempo e onde os instrumentos nos 

mostram algumas maravilhas da Física. No final 

irás construir um presente muito especial. 

□ □ 

19/12/2019 Galeria de História Natural 

Sabias que há segredos bem guardados no 

Museu da Ciência? 

Entra na aventura que preparámos para ti e 

descobre, entre outras coisas, a história que o 

esqueleto de hipopótamo tem para nos contar. 

□ □ 

20/12/2019 Segredos da Luz e da Matéria 

Quantas cores tem a tua cor preferida? 

Descobre as cores escondidas na tinta de um 

marcador e percebe que a luz branca, afinal, 

contém todas as cores do arco-íris. 

□ □ 

 

 

2. Nome do educando: ________________________________________________ 

 

3. Idade do educando: ______ anos (entre 6 e 10 anos) 

 

4. Nome do encarregado de educação*: __________________________________ 

 

5. Contacto telefónico do encarregado de educação*: _______________________ 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS: 

• Preencher, assinar e enviar o formulário geral@museudaciencia.org  . Receberá um 

email de confirmação da inscrição. 

• Todas as atividades decorrem entre as 10h00 e as 13h00, no período da manhã e as 

14h30 e as 17h30, no período da tarde. A pessoa responsável deverá acompanhar a 

criança ao Museu pelo menos 10 minutos antes do início da atividade. 

• No caso das inscrições de um dia completo a pessoa responsável deverá vir buscar a 

criança às 13h00 e trazer às 14h20. 

• Ponto de encontro no dia da atividade: átrio do laboratório Chimico. 

• Será feito um pequeno intervalo a meio da tarde, sob supervisão do monitor 

responsável. As crianças poderão lanchar nesse intervalo (lanche a ser providenciado 

pelos próprios). 

• Custo do programa: 1 dia 17€ ou ½ dia 8,50€ (os bilhetes podem ser adquiridos no 

próprio dia ou com um dia de antecedência, na bilheteira do Museu da Ciência). 

• Se necessitar de mais informações contacte-nos através do número 239 854 350 

(entre as 10H00 - 13H00, ou 14H00 - 18H00). 

 

 

 

 

Assinatura do encarregado de educação*: ____________________________________ 

Data: _________________ 

 

*ou pessoa responsável pelo acompanhamento da criança ao Museu da Ciência no dia 

da atividade 

 


