




PROGRAMA

EIXO

MEDIDA

EXPOSIÇÃO

Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da 
Educação no Médio Tejo (PEDIME)

3 “Experimenta + Ciência”

Programa Intermunicipal de Promoção da Ciência

3.20 Exposição Interativa Itinerante

“Voo, Uma exposição que cai bem” 

Enquadrando…



O desenvolvimento da cultura científica deve englobar todos 

os indivíduos, independentemente da sua idade ou 

escolarização, com vista ao exercício de uma cidadania

mais ativa, responsável e solidária.

O desenvolvimento de atividades de educação não-formal 

para toda a comunidade é um dos eixos do Programa 

Intermunicipal de Promoção da Cultura Científica da CIMT e 

é neste âmbito que foi concebida e produzida a Exposição 

Interativa Itinerante “Voo, Uma exposição que cai bem” que 

circulará pelos diferentes municípios da CIMT.

É igualmente importante que pais e familiares compreendam 

a importância da ciência e da educação em ciências, para 

que valorizem a sua aprendizagem por parte dos seus 

educandos.



Porquê o tema do voo?
Tema comum aos três centros de ciência da CIMT.

Qual o objetivo da exposição?
Desafiar os visitantes a explorarem conceitos e fenómenos relacionados com a ciência 

e a tecnologia associadas ao voo, visando a promoção da cultura científica do público 

em geral. 

Como é constituída a exposição?
4 módulos interativos com interações mecânicas e digitais e legendas explicativas:

1. Contextualização & avaliação

2. Descolar

3. Voar
4. Aterrar



e último módulo1.º



Contextualização e avaliação

INTERAÇÃO

Introdução e avaliação da exposição

Na parte de trás do módulo o visitante encontra um 

cartaz A3 impresso com um carimbo autotintado

suspenso por uma corda. 

Para o visitante registar o que achou da exposição, 

carimba o cartaz onde está a expressão que deseja: 

feliz, triste ou indiferente. 

Este cartaz está suspenso por ganchos e pode    ser 

substituído quando necessário.

O responsável pelo supervisionamento deve guardar 

estes cartazes devidamente datados e, posteriormente, 

proceder ao registo fotográficos dos mesmos. 



Sintetizando…
1.º Painel 

informativo



módulo2.º



Descolar

INTERAÇÃO

Testagem de 3 tipos de propulsores

Cada propulsor está ligado a uma pedra em 

esferovite, ambos contidos em tubos transparentes 

que protegem as peças e direcionam o voo através 

de guias em cabo de aço.

Hélice: o visitante carrega num botão com 

temporizador que impulsiona a hélice e desliga-se 

sozinho ao final de determinado tempo. 

Propulsor a ar: o visitante pressiona uma bomba de ar 

que aciona a pedra mecanicamente. 

Biomecânica do voo de uma ave: o visitante puxa a 

mola para baixo e ao soltar lança a pedra. 

No painel informativo existe 

um tablet onde o visitante 

pode ver um vídeo que 

compara os vários tipos de 

descolagens, exibindo 

alguns animais e objetos a 

levantar voo. 



Descolar

Qual destes propulsores achas 

que corresponde, por 

exemplo, a uma ave, um 

helicóptero ou um foguetão?

Que semelhanças e diferenças 

vês entre os animais e objetos 

que levantam voo no vídeo? 

De que forma conseguem 

esses animais e objetos gerar o 

impulso necessário para iniciar 

o voo?



Sintetizando…
2.º Painel 

informativo

3.º Painel 

informativo



módulo3.º



Voar

INTERAÇÃO

Testagem de 3 asas com diferentes formatos

Os visitantes verificam como o formato da asa 

influencia na sustentação observando a variação de 

peso na balança. Os indicadores de peso na balança 

iniciam em zero para todos os tipos de asas para 

facilitar a comparação direta e varia de forma a ficar 

negativo demonstrando que a asa “diminui” de peso.

O visitante carrega num botão com temporizador que 

aciona o secador por 30 segundos, depois desloca o 

secador lateralmente para direcionar o vento para a 

asa que quer testar. 

Observa e compara o comportamento de diferentes 

tipos de asa através da variação do peso. 



Voar

Notas alguma diferença nas 

balanças?

Como explicas?



Sintetizando…
4.º Painel 

informativo
5.º Painel 

informativo



módulo4.º



Aterrar

INTERAÇÃO

Testagem de 3 paraquedas de diferentes 

tamanhos

Os visitantes experimentam paraquedas com 

diferentes tamanhos aos quais estão amarradas 

“pedras” iguais para comparar os tempos de queda.

Há uma “pedra” sem paraquedas. 

1. Os visitantes fazem subir os paraquedas 

deslocando-os pelo tubo metálico e alinham todos 

pela eixo das pedras. 

2. Deixam cair os paraquedas para observarem a 

diferença dos tempos de aterragem. 



Aterrar

Que relação existe entre a 

forma do paraquedas e o 

tempo de aterragem?



Sintetizando…
6.º Painel 

informativo
7.º Painel 

informativo




