“LABORATÓRIO MÓVEL DAS CIÊNCIAS”
ESTEVE DE VISITA A MANGUALDE
80 alunos do concelho participaram na iniciativa

O Município de Mangualde voltou a acolher o “Laboratório Móvel das Ciências – Viseu Dão
Lafões”. Durante o dia de ontem, 22 de julho, o autocarro que esteve estacionado no Jardim do
Rossio recebeu 80 crianças, do Agrupamento de Escolas de Mangualde, que participaram na
iniciativa desenvolvida na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
Pelo “Laboratório Móvel das Ciências” passaram alunos do 1.º e 2.º ciclo que frequentam os ATL´s
do Complexo Paroquial de Mangualde, União de Freguesias Tavares e União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
As crianças tiveram ao seu dispor um ambiente pedagógico, rico e diferente do seu contexto
normal de aprendizagem, com material e conteúdo estimulante e enriquecedor, que permitiu
partir à descoberta do conhecimento.
As atividades tiveram a duração de 1h30m, e permitiram desenvolver várias áreas. Fábrica de
Robot, transversal a todos os alunos, permite aos alunos planear e programar as suas soluções,
pretende-se com este tema desenvolver o raciocínio na resolução de problemas.
O Corpo Humano é um dos quatro módulos à escolha do professor, engloba um conjunto de
experiências que permite aos alunos conhecerem mais o seu corpo. Já o módulo Os Fenómenos
Atmosféricos e Alterações Climáticas tem como objetivo desenvolver atividades práticas que
levem o aluno a compreender os diferentes fenómenos meteorológicos. O módulo Engenhos e
Engenhocas é uma atividade de construção de pequenas máquinas simples, através de peças e
kits de construção versáteis, que permitem associar a diferentes áreas disciplinares. Por fim, o
módulo A Nossa Escola remete para a compreensão dos fenómenos responsáveis pelas
estações do ano, pelas fases da lua, pelos dias e pelas noites, pela identificação e
reconhecimento da diversidade de corpos celestes do sistema solar e os seus constituintes.

Mangualde, 23 de julho de 2022.
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