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Alcanena - Voo, uma Exposi ão que cai bem para ver em agosto no Centro de Ciência Viva do Alviela

6 days ago

Alcanena,

Voo, uma Exposi ão que cai bem estará patente durante o mês de agosto no Centro de Ciência Viva do Alviela, em
Alcanena.

A mostra itinerante, que se encontra a percorrer o Médio Tejo, é composta por quatro módulos dedicados ao tema do Voo,
com intera ões mecânicas, digitais e legendas explicativas. Cada módulo interativo (1. Contextualiza ão & avalia ão; 2.
Descolar, 3. Voar; 4. Aterrar) permite ao visitante ficar a conhecer conceitos e fenómenos relacionados com a ciência e a
tecnologia associadas ao voo.

A iniciativa destina-se ao público escolar e às famílias, com foco nos conteúdos curriculares/aprendizagens essenciais
ao nível do 9. ano de escolaridade.

Entre os vários objetivos, pretende-se que esta exposi ão permita a explora ão de conteúdos curriculares de modo
contextualizado e interdisciplinar, com recurso a metodologias ativas, motivadoras e facilitadoras da compreensão da
sua utilidade no dia-a-dia, com foco na literacia científica e na sensibiliza ão da comunidade para a ciência, num
ambiente não formal de educa ão em ciências.

A iniciativa surge integrada no Eixo três Experimenta + Ciência - Programa Intermunicipal de Promo ão da Ciência - do
Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educa ão no Médio Tejo (PEDIME), promovido pela Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), os Municípios e os Agrupamentos de Escolas.
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