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1) Biossensores de papel   

Atividades 

Os biossensores de papel são produzidos de uma forma simples e de baixo-custo, 
utilizando apenas uma impressora a cera. A sua utilização em países subdesenvolvidos 
permite a realização de testes de deteção de doenças (testes de diagnóstico e clínicos) de 
uma forma simples, com uma resposta rápida e pouco dispendiosa. O papel oferece várias 
vantagens, face à sua abundância, biodegradabilidade e flexibilidade.  
  
2) BioVisualSpeech  
O BioVisualSpeech é uma plataforma para terapia da fala que inclui jogos de computador 
para exercícios que normalmente são feitos em sessões de terapia da fala para crianças. 
Nestes jogos, as personagens são controladas pela voz da criança, que recebe recompensas 
no jogo sempre que executa os exercícios corretamente. O objetivo destes jogos é motivar 
a criança a praticar e a tentar melhorar o seu desempenho. Nesta atividade será possível 
experimentar alguns destes jogos interativos.  
  
3) Quem quer ser Matemático?    
Esta atividade apresenta de forma lúdica questões e problemas matemáticos relacionadas 
com o nosso quotidiano. A atividade consiste na realização de jogos interativos com 
questões matemáticas de escolha múltipla, podendo as equipas recorrer a três tipos de 
ajuda.  
  
4) Criptografia & Criptoanálise    
A Criptografia - do Grego kryptós (escondido) + gráphein (escrita) - dedica-se ao estudo e 
desenvolvimento de técnicas que permitam transformar mensagens originais em 
mensagens codificadas. Se a criptografia surgiu como forma de garantir a confidencialidade 
da informação, a criptoanálise surgiu como forma de “quebrar” essa mesma 
confidencialidade. Nesta atividade, os participantes irão encriptar (e tentar desencriptar) 
mensagens secretas, utilizando alguns métodos similares aos utilizados na internet.   
  
5) O aroma da ciência    
Mostra um exemplo em que a ciência gerou uma nova tecnologia útil em processos da 
vida quotidiana em que é necessário identificar odores sendo uma forma de resolver 
questões, tais como: O cheiro da fruta boa é diferente do cheiro de fruta má? Saber que há 
equipamentos que conseguem cheirar os alimentos? Saber que até as bactérias e a nossa 
respiração têm cheiro?   
Aqui se descobrem os narizes eletrónicos que conseguem cheirar os aromas do dia-a-dia.  
  
6) Explorar o magnetismo  
Os ferrofluídos tiveram origem na década de 60, em tentativas da agência americana NASA  
- National Aeronautics and Space Administration em criar combustíveis que pudessem ser 
controlados na ausência de gravidade. A solução encontrada foi a moagem de partículas 
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magnéticas e a sua dispersão no combustível, de modo que este pudesse ser direcionado 
por meio da aplicação de um campo magnético. Hoje, produzem-se fluidos magnéticos com 
as mais diferentes características que são utilizados em diversas aplicações tecnológicas e 
biomédicas, como é o caso da descoberta da cura para o cancro. 
Neste trabalho pretende-se desenvolver ferrofluído caseiro e explorar o magnetismo com 
super ímanes. O ferrofluido caseiro obtém-se através da combustão de malha de aço. 

 
7) A Vida dos Fósseis 
Esta atividade pretende divulgar o trabalho desenvolvido com os fósseis de dinossauros 
descobertos na região da Lourinhã, presentes nas coleções do Museu da Lourinhã. O 
público poderá conhecer as diferentes etapas pela qual o fóssil passa, desde a descoberta à 
exposição. Nesta atividade poderá interagir e participar com paleontólogos, perceber 
como os fósseis são encontrados, as etapas de preparação no laboratório, a etapa de 
estudo e, finalmente, a sua exposição. 

 
8) Funcionamento de Mostradores LCD 
Com esta atividade pretende-se ilustrar o funcionamento de mostradores LCD através da 
desmontagem de um mostrador de um portátil de modo a seriar e identificar os vários 
componentes. Irá ser focado o papel da eletrónica transparente e serão apresentados 
alguns dispositivos produzidos na FCT NOVA baseados em óxidos transparentes que 
poderão ser os constituintes das próximas gerações de mostradores. Será ainda produzida 
uma célula simples de cristal líquido. Esta atividade mostra igualmente a aplicabilidade 
destes dispositivos na tecnologia atual. 

 
9) MiMa – Mãos na Matemática 
As actividades hands on apresentadas são uma forma de dar a conhecer algumas relações 
da matemática com a natureza e com as criações artísticas, destinadas a alunos e 
professores do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico. As atividades a desenvolver serão as 
seguintes: 
Triângulos Coloridos: Origami e triângulos equiláteros, pavimentações e criação de figuras 
com triângulos e pavimentações ao estilo Escher. 
Colmeia Matemática: um cubo, seis pirâmides, um dodecaedro rômbico… com estes 
constroem-se as colmeias… Eis o que descobriram as abelhas! 

 
10) Fabricação Digital, Design e Inovação 
LABORATÓRIO DESIGN & INOVAÇÃO (LDI) - Uma infraestrutura computacional para a 
produção de conteúdos multimédia de carácter científico, educativo, cultural e artístico. 
Agrega impressoras 3D. 
FABLAB FCT NOVA (powered by American Embassy - American Corner) - Uma pequena 
oficina que oferece a capacidade de fabricação digital e resolve problemas a nível pessoal e 
equipado com instrumentos que podem cobrir uma vasta gama de operações com o 
objetivo de "fazer quase tudo". 
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11) As Cores do Sangue – Hemoglobina 
A hemoglobina transporta o oxigénio dos pulmões para os tecidos, através da ligação ao 
átomo de ferro que tem que estar na forma reduzida. O átomo de ferro está incorporado 
num cofator (protoporfirina IX) que por sua vez se liga de forma não covalente à cadeia 
polipeptídica da hemoglobina. Nesta atividade, irá observar-se as várias cores da 
hemoglobina quando o oxigénio não se encontra ligado ao cofator (vermelho/roxo - sangue 
venoso) e quando está ligado (vermelho vivo - sangue arterial). Tal vai-nos permitir 
entender como é que uma proteína, hemoglobina, presente no nosso sangue liga o 
oxigénio, e porque é que o sangue arterial é mais claro que o sangue venoso. 

 
12) As Enzimas em Ação 
Enzimas são proteínas que aceleram a velocidade de reações químicas, ou seja, são 
catalisadores. Em cada célula existe um sem número de enzimas que estão envolvidas em 
processos tão distintos como a divisão celular ou a obtenção de energia. De forma a 
estudar a sua função e estrutura temos que as isolar (através da purificação). Iremos isolar, 
e identificar a enzima catálase, e verificar a ação de uma protéase (degradação de outras 
proteínas - proteólise). Para tal, iremos realizar uma experiência que nos permite perceber 
como é que uma enzima hidrolisa uma proteína, o que acontece por exemplo durante a 
digestão, ou porque é que quando usamos água oxigenada observamos a formação de 
pequenas bolhas. 

 
13) Desenvolvimento Automático de Software Apps para todos 
As Tecnologias da Informação e Comunicação são hoje um lugar-comum, toda a gente as 
utiliza de forma transparente, e em geral, com um sentimento de magia, dado o enorme 
potencial revelado através da internet, da computação móvel, da proliferação de 
conteúdos. No futuro, o desenvolvimento de software e o pensamento computacional 
estarão acessível a todos, sob a forma de “uma nova literacia para o Séc. XXI". Para tal, é 
preciso conceber novos paradigmas de construção de software, que rompam de forma 
radical com os atuais, tornando-as acessíveis a todos. Esta atividade apresenta ferramentas 
de desenvolvimento de software inovadoras em que a fiabilidade e a segurança são 
garantidas por raciocínio automatizado, permitindo a não especialistas construir 
aplicações de qualidade. 

 
14) Momentos sociais com objetos de vidro: trick glasses 
Iremos demonstrar e permitir aos participantes que experimentem beber água destes 
objetos. Os Trick Glasses são copos de vidro, muitas vezes com formas extraordinárias, 
projetados de forma a ser difícil beber sem derramar o conteúdo. Ou seja, era necessário o 
conhecimento de como usá-los. Eram utilizados em competições e festas durante os 
séculos XVII e XVIII. 
 
15) O lado doce da terapia 
Esta atividade apresenta de forma informal questões sobre a importância dos açúcares 
que revestem as nossas células e como eles se alteram em células cancerígenas. 
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Afinal os açúcares nas células são bons ou são maus? Nesta atividade o público 
poderá interagir e participar com investigadores do Consórcio europeu GlyCoCan que 
se dedica a estudar açúcares em cancro colorectal e perceber como desenhar novas 
terapias. O público pode perceber através de modelos e da exposição como é que, com 
base nesse conhecimento,  as novas terapias anti-cancro estão a ser desenhadas, 
desde as etapas de preparação no laboratório até à sua aplicação. Será que os 
açúcares são nossos aliados? 


