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Verão em Projecto 

Alunos do 9.º ao 11.º ano de escolaridade  
(a inscrição é limitada ao número de vagas existentes, semanas de funcionamento e ano mínimo 
exigido) 

 

Faculdade de Arquitectura (FAUP) 

…e se eu fosse arquitecto? 

Faz de conta… 

Sinais da história 

 

Faculdade de Belas Artes (FBAUP) 

A luz que desenha imagens 

Aprende a ilustrar: quem conta um ponto acrescenta um ponto 

Atelier de pintura - a descoberta das tintas e dos pincéis 

De olho no vidro 

Design de comunicação: cria a tua fanzine 

Histórias em relevo 

Narrativas visuais, a magia da imagem 

O cinema e o (teu!) cartaz 

Peça a peça - oficina de mosaico 

Técnica de tingimento e batik 

Videoclip em animação 

 

Faculdade de Ciências (FCUP) 

A química: uma ciência sem fronteiras 

Arouca e Valongo: das trilobites gigantes às minas de ouro romanas 

As rochas: do campo ao laboratório 

Aventura nas minas de ouro de Castromil 

DNA - Desafio, Novidade, Abrangência 

Dr. House dos peixes 

E se fosses um arquitecto paisagista? 

Esclerocronologia 

PARASITOLÂNDIA – uma viagem ao mundo perdido dos parasitas! 

Química em acção 

Receitas de microbiologia: antibióticos à la carte 

Visualização e manipulação de geoinformação 3D 
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Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação (FCNAUP) 

Viagem ao mundo dos alimentos 

 

 

Faculdade de Desporto (FADEUP) 

Os campeões olímpicos: a junção da física com o desporto 

Semana do Desporto 

 

 

Faculdade de Direito (FDUP) 

Falar a brincar de coisas sérias 

 

 

Faculdade de Economia (FEP) 

Entra no mundo dos negócios e desafia os teus sócios!  

 

 

Faculdade de Engenharia (FEUP) 

O pequeno grande mundo da nanotecnologia 

Queres ser realizador/produtor 

Usar a Terra preservando-A 

Vamos experimentar engenharia química 

 

 

 

Faculdade de Farmácia (FFUP) 

A Ciência ao serviço dos consumidores de alimentos 

Alimentos geneticamente modificados: conseguimos identificá-los? 

Compostos bioactivos de origem vegetal e animal, terrestre e marinha 

Natureza: um mundo de cores e actividades 
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Faculdade de Letras (FLUP) 

À descoberta do maravilhoso e banal quotidiano 

À descoberta do passado - introdução à arqueologia 

Arqueologia em Castanheira do Vento! 

Das tripas coração: um Porto com história 

Imagina, percorre, escuta e vê! 

Jornalista? Sim, sou eu! 

Vai para fora cá dentro 

Viagem à volta ao mundo em 5 dias: aceitas o desafio? A geografia; a história e 

o cinema dar-te-ão uma ajuda!  

 

 

Faculdade de Medicina (FMUP) 

A saúde nas comunidades: será que adoecemos por acaso? 

Efeito da ingestão de uma dieta rica em frutose na função hepática e no estado 

redox do fígado de rato 

O mundo colorido das células  

 

 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCEUP) 

Cidadãos online 

Questionar destinos - construir futuros 

Vamos aprender a investigar 

 

 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) 

Café: implicações na biologia humana 

Ecologia das espécies invasoras 

Iniciação à biologia marinha 

Mar vivo 

Porque somos todos diferentes?... Da célula normal à célula tumoral 

 

 

Casa da Música 

BeatBox & BeatBytes 

Vox 
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ESMAE/IPP 

Caixa mágica 

 


