
Documento 30

Museu da Farmacia - Ateliers EducativQs

Apresenta<;ao dos projectos pedag6gicos realizados pelo Servi<;o

Educativo do Museu (2009).



e ief
C

~ 110 Mugeu d~fllfm~ei~
.JJiJ





utehef [)
FABRICA DE AROMAS
a que sao aromas? E os perfumes como
sao feitos? Nesta fabrica vamos desvendar
aLguns destes segredos e saber como se
cheira a cientista ... muito importante! Vamos
aprender a fazer champa e a fabricar uma
hiper-cheirosa espuma de banho. Todos
estes fabuLosos cosmeticos cheios de
aromas serao para Levar para casa.

utehef 4
PROCURAM-SE: VIVOS OU MORTOS

OS pioLhos, inquiLinos indesejaveis de muitas crianQas,
vao merecer um conhecimento mais aprofundado.

Vao perceber como e que eLesaparecem, 0 seu cicLo
de vida, como se eLiminam e como se deve actuar para

evitar 0 contagio. No final, iraQfazer um pioLho especiaL
para Levarem para casa com um foLheto informativo.
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UM AVENTURA NA FARMACIA
Com certeza que ja todos estiveram doentes
e ja tomaram medicamentos. Mas afinal para
que servem e quais os cuidados que se devem
ter com os medicamentos? Os vossos amigos
Caoprimido e a serpente Sara vao acompanha-
-Los na viagem do medicamento no vosso corpo
e mostrar-lhes como estes actuam. 0 Kapsula
e a Ampola vao esclarecer os beneflcios e os
riscos do medicamento e quais as actividades
que decorrem numa farmacia.
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A DESCOBERTA DO MUNDO INVISIVEL
aS microrganismos estao em todo lado, mas sac

invislveis. Uns sac importantes para nos mantermos
saudaveis e outros pelo contrario transmitem-nos

doengas. As criangas iraQ conhecer algumas destas
formas de vida e perceber a diferenga entre um

vIrus e uma bacteria. Irao tambem compreender
que as regras basicas de higiene sac muito

importantes para a saude.
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Demonstrar aos jovens que 0 consumo e abuso

do alcool e urn factor de degradaGao humana.
Perceber como 0 alcool actua no nosso

organismo e os seus efeitos. Vao conhecer
alguns dos mitos relacionados com 0 alcool.

•
Compreender como funciona 0 sistema nervoso
e como os neur6nios podem deixar de funcionar;

conhecer os efeitos nocivos do consumo de
estupefacientes no organismo. Sera construfdo urn
modelo que permitira visualizar aLguns dos efeitos

produzidos pela inalaGao de drogas. Mitos e lendas.
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Rua Marechal Saldanha, n.1I 1
1249-069 Lisboa

LOCAL
Museu da Farrnacia / Escolas
As marcat;oes e 0 pagamento dos ateliers sac
efectuados pelo Museu.
Inclui os distritos de Aveiro, Castelo Branco,
Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Setubal, Viseu
e Regiao Aut6noma dos At;ores.

PRECfOS
No Museu da Farrnacia
Atelier 1 a 10 - 5€/criant;a
Atelier 11 a 13 - 6€/criant;a
Nas Escolas
Atelier 1 a 10 - 5.50€/criant;a
Atelier 11 a 13 - 6.50€/criant;a
As escolas que nao pertent;am aos distritos referidos,
ser-lhes-a cobrada a deslocat;ao.

HORARIOS
Inicio as 10h30 e 15hOO

DURACfAO DOS ATELIERS
Atelier 1 a 10 - 55 minutos
Atelier 11 a 13 - 90 minutos

N£l MINIMO DE PARTICIPANTES
20 criant;as

RESERVAS E INFORMACfOES
21 a 61,das 9h30 as 18hOO
T. 213 400 680/88 museudafarmacia@anf.pt

Destinados a uma turma de 25 alunos,
com a present;a de 2 monitores.
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