
A AcademiaCAP nas férias de natal 
 

17 a 19 de dezembro – Turno2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças vão visitar o laboratório da Sketchpixel, onde irão ver pirâmides holográficas 3D, tshirts em realidade aumentada e ainda irão experimentar o écran multitouch, entre outros.  

P.D. - Polivalente Desportivo. .                                                                                                                                                                                                                            www.academiacap.ipt.pt 

     www.facebook.com/academiacap 

Horário: Dia 17 Dia 18 Dia 19 
 

9:00/9:30 
 

Atividades lúdicas 
Q103 

 

Atividades lúdicas 
Q103 

 

Atividades lúdicas 
Q103 

 
9:30/10:30 

Pequenos Pintores Rupestres  
 

CPH 

 

Pequenos Artistas Papeleiros 
 

G150 

Pequenos Cientistas 
 

LabEQ  
 

10:30/11:00 Lanche Lanche Lanche 
 

11:00/12:30 
Pins de natal  

 
Q103 

Pequenos Engenheiros 
 

LabEC – L178 

Robótica 
 

Q203   

12:30/14:00 Almoço Almoço Almoço 
 

14:00/16:00 
Origami digital 14h/15h 

Impressores Digitais 15h/16h 
O 

H175 - H180 

Sabonetes Criativos  14h/15h  LabEQ  
 

Horta Pegagógica 15h/16h 
 

Campus IPT 

Sabores de Cabo Verde 
 

Refeitório IPT 

16:00/16:30 Lanche Lanche Lanche 
 

16:30/17:30 
Pequenos Cientistas 

 

LabEQ 

Judo 
 

B127 

Discoteca 
 

Q103 
 

17:30/18:00 
 

Ativ. lúdicas  
Q103/ P.D 

 

Ativ. lúdicas  
Q103/ P.D 

 

Ativ. lúdicas 
Q103/ P.D 

http://www.academiacap.ipt.pt/
http://www.facebook.com/academiacap


A AcademiaCAP nas férias de natal 
 

17 a 19 de dezembro – Turno2 

 

 

 

“Pequenos Cientistas” Pega-monstros, Flutuo ou afundo, Sopro mágico, Chuva 
artificial, Espuma colorida, Sangue do diabo, Candeeiro de lava, Perfume, Sabonetes, 
Velas perfumadas, Bolas de borracha, como fazer papel, Colorir flores, Bolas de sabão, 
Desenhos animados, a Cozinha é um laboratório, Escrita brilhante, Escrita invisível, 
Espuma com clara de ovo, Fabrico de um fóssil falso, Difusão com arte, Espuma de 
coca-cola, Enchimento de balões, Explosão de cores. 
 Responsável: Isabel Silva (Lab.EQ) 
 

 “Pequenos Artistas e Oleiros Rupestres” (Pinturas Rupestres e Vasos Cerâmicos)  

Vem conhecer os nossos antepassados e embarca numa viagem que te levará às 
pinturas das cavernas. Aprende também a fazer vasos cerâmicos, trabalhando o barro. 
- Responsável: Ana Rosa Cruz (CPH) 
 

“Pequenos Arqueólogos” Sabias que o estudo das comunidades humanas que ainda 
não possuíam escrita é muito importante para compreendermos o nosso Passado? 
Lançamos-te um desafio: Vem conhecer como a Arqueologia estuda a vida dessas 
populações através da escavação. 
- Responsável: Ana Rosa Cruz (CPH) 
 

“Pequenos Impressores Digitais” Execução de um postal de Natal alusivo à época 
com elementos gráficos à escolha, seguida da Impressão digital personalizada com 
recurso a dados variáveis. 
Responsável: Rui Proença (UDADC) 
 

“Origami digital ”  
Construção de origamas digitais (com formas divertidas de animais) no programa de 
desenho gráfico Illustrator, com vista a sensibilizar para o potencial deste programa e 
a ajudar à coordenação, na criação de formas em programas informáticos 
Responsável: Mª João Bom (UDADC) 
 

“Robótica” Vem aprender a construir robôs e a explorar as suas capacidades. 
Responsável: Cristina Costa, Ricardo Silva 
 

 “Pequenos Engenheiros Civis” "Sabes o que é a impulsão?" Durante esta atividade 
daremos a conhecer líquidos com diversas densidades e vamos avaliar como varia o 
peso de um corpo imerso nos vários líquidos. 
Responsável: Rogério Sousa (Lab.EC) 
 
"Pequenos Artistas Papeleiros 1" Sabes de que é que é feito o papel? E como fazer 
papel manual? E arte em papel? Nesta actividade vais descobrir o prazer de fazer 
papel manual com matérias recicladas e a criar a tua arte decorando-o com folhas, 
pétalas, sementes e outros, para colocares na sala da tua casa ou para ofereceres no 
Natal. 
 

"Pequenos Artistas Papeleiros 2" Agora que já sabes como fazer papel vem aprender 
como é que se coloca cor e se cria arte com os corantes da indústria papeleira. 
Responsável: Leonor Loureiro 
 
Horta pedagógica: Cuidar e colher produtos da horta. Compostagem.  Construção de 
um espantalho com materiais recicláveis. 
Responsável: Cristina Costa, Rui Gonçalves (UDMF) 
 

Observação microscópica: Observação microscópica de microorganismos da horta. 
Responsável: Rui Gonçalves (UDMF) 

Judo: Sport Clube Operário de Cem Soldos  
Responsável: Filipe Lopes 
 
Sabonetes Criativos: Aprender a fazer sabonetes. 
Responsável: Andreia Maia 
 
Sabores de Cabo Verde: Aprender a confecionar alimentos típicos de Cabo Verde. No 
final haverá um lanche das iguarias feitas pelos nossos participantes. 
Responsável: Cristina Costa, Sainy Cabral 
 

 

 
 


