TAVIRA ASSINALA SEMANA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA
Na Semana da Ciência e da Tecnologia, que decorre de 20 a 23 de novembro, a
Câmara Municipal de Tavira, em conjunto com o Centro de Ciência Viva, divulga o seu
trabalho na promoção da cultura científica e no ensino da ciência, através da realização
de diversas ações.
- Museu Municipal de Tavira – Palácio da Galeria
Um desenho tem ciência. A partir de formas geométricas, os participantes vão entender
como é desenhar. Tendo como tema o outono na cidade de Tavira, a oficina transmitirá
aos interessados conhecimentos que facilitam a tarefa de criar uma imagem a partir de
uma ideia.
Dia 22 de novembro: 10h00 – 12h00 | 14h00- 17h00
Público: escolar
Dia 23 de novembro: 14h30 – 17h00
Público: geral
Orientação: Patrícia Gonçalves (artista plástica)
N.º de participantes: 12 (máximo), 06 (mínimo)
[mediante marcação]
- Centro Ciência Viva de Tavira
Palestras
Dia 20 de novembro:
- Vírus: o bom, o mau e o vilão
- A acidificação dos oceanos
- Os pepinos do mar do Algarve!
- Estudo das larvas de peixes
Dia 21 de novembro:
- Um mergulho com os tubarões
- Os peixes também ficam doentes?
- Aquacultura offshore
Dia 22 de novembro:
- Áreas marinhas protegidas
- A margem continental portuguesa
- Como construímos um embrião?
- Células estaminais e medidas regenerativas

Dia 23 de novembro:
- Polvo- com os pés na cabeça
- A vida das ostras: os seus inimigos, defesas e pérolas
- Vem mergulhar com os peixes bebés
A par destas palestras, o programa contempla também demonstrações e mostra de
projetos. Estas destinam-se ao público escolar (em particular ensino secundário), mas
também ao público em geral. As ações representam uma oportunidade de aproximação
à realidade da investigação científica.
A Semana da Ciência e Tecnologia 2012 proporciona o espírito de descoberta e
oferece aos alunos a possibilidade de contactarem com os cientistas responsáveis
pelas diferentes atividades, influenciando a aprendizagem fora do contexto escolar
como processo de compromisso com a experiência e o desenvolvimento de ideias e
reflexão.
Tavira, 15 de novembro de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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