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LANÇADOR MAGNÉTICO
Vamos explorar o mundo da Física e jogar com 

as forças magnéticas.

MOINHO DE SOPRO
Este é um projeto que o Lobo Mau iria adorar.

O moinho de vento só acenderá a sua luz com
um grande sopro!

ALARME
Vamos criar um alarme eletrónico preparado 
para detetar qualquer intruso!

GADGET TELÉGRAFO
Com este projeto aprendemos uma nova forma 
de comunicar, através de código Morse, para 
conversar por sinais luminosos.

Este programa tem por base uma metodologia à base de projetos, 
com foco nas áreas STEAM.



WIRE LOOP
Uma missão cirurgicamente minuciosa:

com os nossos conhecimentos de eletrónica, 
vamos criar um desafiante Wire Loop para 

treinarmos os nossos movimentos finos.

ROBOT BUG
Este inseto eletrónico só vai descansar quando 
as suas patas magnéticas apanharem todos os 

ímanes que encontrar.

STOP MOTION
Desenvolver o enredo, criar as personagens

e cenários... Vamos explorar o nosso lado
mais criativo e realizar um original filme

em Stop Motion!

ESPELHO MEU
O espelho eletrónico devolve-nos muito mais
do que o nosso reflexo: esconde também uma 
mensagem secreta.

EA - BASE
A eletrónica é um mundo à espera de ser 
explorado. E para criar as mais incríveis 
invenções, precisamos sempre de bons 
conhecimentos de base.

ROBÔ ANDANTE
Vamos construir e guiar o robô para apanhar 
todos os berlindes no seu caminho.



CASA DA ÁRVORE
O Natal só fica completo com a nossa casa 

pendurada na árvore. E graças ao seu sensor 
LDR, só brilha quando é preciso: no escuro!

BRAÇO BIÓNICO
Não há limites físicos quando construímos

o nosso braço biónico, capaz de chegar a 
qualquer lugar.

FÁBRICA DE PLASTICINA
Todos gostamos de plasticina. Mas gostamos 

ainda mais quando somos nós que colocamos a 
mão na massa e a criamos.

VELOCIDADE CURIOSA
Vamos competir nas corridas mais loucas com 
carros movidos à propulsão de um balão.

MAGNÉTOCALHAS
As leis da Física são colocadas à prova
quando lhes pedimos ajuda para responder às 
perguntas mais triviais. Vou saltar à corda ou 
andar de bicicleta? O magnétocalhas responde!

PLASTICINA CONDUTORA
Vamos descobrir que a plasticina pode ser 
condutora de eletricidade e criar os circuitos 
elétricos mais desafiantes com ela.



BREADBOARD GAME
O circuito mudou de figura! Os componentes 

agora são de papel e, neste entusiasmante 
jogo de tabuleiro, vamos ligar todos os 

componentes e fazer chegar a luz ao LED.

BESOURO SOLAR
Desta vez, a energia é outra. Em vez das usuais 

pilhas, este nosso amigo eletrónico ambientalista 
precisa de luz solar para funcionar.

PIÃO
Vamos explorar o mundo da física e da 

mecânica com a criação de piões e uma pista 
para renhidas competições.

AMPARA QUEDAS
Um destemido macaco pretende saltar de 
paraquedas. Com os nossos conhecimentos 
sobre gravidade e resistência ao ar, vamos 
amparar a sua queda.

CANETAS 3D
As canetas 3D oferecem possibilidades infinitas 
e com elas vamos explorar a infinidade do 
espaço.

MADEIRÓDROMO
Qual será o carro mais rápido? Rodas maiores? 
Com menos peso? Vamos construir o nosso e 
logo o descobriremos na pista.



PERSEGUIÇÃO ELETRÓNICA
Os componentes eletrónicos passaram para o 

tabuleiro. Neste jogo, vamos criar as nossas regras 
e, pelo caminho, recolher os componentes que 

precisamos para o circuito. Seremos os primeiros a 
acender o LED?

PIANO ELETRÓNICO
Eletrónica, Física, Mecânica, Música... Vamos 

aplicar os conhecimentos que adquirimos e 
construir um piano eletrónico, capaz das mais 

estridentes melodias.

IR BEEPER
Vamos montar um ruidoso amigo eletrónico que 

comunica connosco sempre que sente raios 
infravermelhos perto de si.

PINBALL
Este clássico jogo tem uma nova versão... 
Construída por nós!

CANDEEIRO PISCA-PISCA
Este candeeiro não é enérgico, é ultra-enérgico. 
O desafio é montar o circuito que não o faça 
parar de piscar.

ALARME FORCA
Não há intruso que passe despercebido. A
porta do nosso quarto ficará sempre segura 
com o alarme ultrassensível que iremos criar.



Atividades e projetos hands-on que inspiram os 
inventores do mundo!

O presente programa não está disposto cronologicamente
e pode estar sujeito a alguma alteração ou ajuste durante o 

decorrer do ano letivo.

As fotos apresentadas são meramente demonstrativas.
Os projetos reais poderão ter a sua apresentação final 

alterada.

Boas invenções!


