
 

 

 

Ao longo da semana 

Exposição fotográfica “Aos olhos do CCMar” 
Diversos investigadores| patente no CCVAlg                    
O trabalho dos investigadores em fotografias 

3ª feira - 20/11/2018 

Projeto “ENLACE" : Conseguimos prever como as 
praias crescem e diminuem?  *                      
Susana Costas, CIMA – UAlg | 10:00 no CCVAlg               
Exploração de soluções para prever a adaptação ou futuras 
mudanças na costa, que atua como primeira barreira de proteção 
perante o impacto de tempestades e da subida do nível do mar. 

“Estágios UAlg”: Um Centro de Ciência pelo 
olhar da museologia” *                                 
Francisco Lameiras, UAlg | 14:00 no CCVAlg                 
Aula de museologia com alunos do Curso de Conservação do 
Património da UAlg. 

4ª feira - 21/11/2018 

Projeto “Escola Azul“: Atividades com alunos de 1º  
e 2º anos *                                                                
Renata Santos, Sciaena | 14:00 no CCVAlg              
Atividade com alunos tendo em vista o desenvolvimento da 
literacia do oceano.  

Projeto “CREATOUR.pt”: Ante-estreia do roteiro 
“Percursos que contam”                                 
CCVAlg, APM - Núcleo do Algarve e Museu Municipal 
de Faro| 16:00 no CCVAlg                                        
Exploração de ante-estreia do roteiro  de matemática pela cidade 
velha. 

2º Laboratório de Turismo Científico                
UAlg e CCVAlg | 16:00 na Sede da Região de Turismo do 
Algarve                                                                                
Sessão de trabalho aberta a todos os interessados em 
desenvolver o conceito de Turismo Científico no Algarve. 

5ª feira - 22/11/2018  

Projeto “A minha praia”: Ciência Cidadã na 
monitorização do lixo marinho *                      
Licínia Gouveia, CCV Tavira | 10:00 no CCVAlg    
Apresentação do projeto que pretende promover os Centros de 
Ciência como locais de reutilização criativa de plástico descartado. 

Projetos “Osteomar” e “Bluehuman”: As algas e 
a saúde dos vertebrados *                                  
Joana Rosa, CIMA – UAlg | 10:00 @ CCVAlg        
Apresentação dos benefícios do uso das algas marinhas para 
melhorar a qualidade do esqueleto, desde os peixes aos humanos. 

 “Ciência Imperial” : Um Projeto Uma Imagem 
Uma Imperial                                                    
Diversos investigadores| 21:00 no Club Farense             
Os cientistas são desafiados a apresentar a sua investigação à 
população com o auxílio de uma única imagem. 

6ª feira - 23/11/2018  

Projeto “InMOZ”: Como contar uma história  
sobre a evolução do ambiente *                         
Ana Comes, ICArEHB | 14:00 no CCVAlg                      
Como perceber o passado de um local tendo como atores os 
grãos de areia? 

Projeto “Escola Azul“: Atividades com alunos de 
3º  e 4º anos *                                                    
Renata Santos, Sciaena | 14:00 no CCVAlg             
Atividade com alunos tendo em vista o desenvolvimento da 
literacia do oceano.  

Sábado - 24/11/2018 

Manhã de Ciência – Especial Semana C&T * 
CCVAlg |10:30 no CCVAlg                                          
Atividades de Ciência gratuitas para os mais novos! 

A Ciência nas Estrelas                                        
CCVAlg e Oleg Malyi| 18:30 na EB da Guia - Albufeira              
Sessão de observação astronómica noturna  acompanhada de 
explicação científica das observações.  

 

 

 

  

 

 

 
 

O CENTRO CIÊNCIA VIVA DO ALGARVE  
apresenta os projetos em que participa …  

Com a ajuda dos Cientistas! 

* Atividades requerem inscrição via inscricoes@ccvalg.pt 


