
MUSEU DA CIÊNCIA VIVA – A PRATA DA CASA DA ESAG
Quando queremos e sabemos orientar o nosso dia-a-dia, a vida é poesia e a poesia torna-se vida, que podemos colocar ao nosso serviço e ao serviço do
outro!
Isso é o que alunos das turmas do 5.º B, da professora Rosa Perdigão, e do 5.º C e F, da professora Natália Rosmaninho, nos dizem, através de poemas
alusivos à visita de estudo que realizaram ao Museu da Ciência Viva, sediado no bloco C, da Escola Secundária André de Gouveia.

Visita ao Museu Ciência Viva

O museu Ciência Viva
À ESAG fomos visitar

Anfíbios, répteis e intrusos
Numa grande exposição

Foi uma animação!

Há espécies ameaçadas
Estão a ser afetadas

Animais embalsamados
Fomos observar

Cobras, aves e tartarugas
Conchas e búzios do mar

É o mundo animal!

Ovíparos, vivíparos, tantos animais
E outros tais

Com atividades atrativas
No ciclo da vida da rã verde

A coaxar divertida
E o jogo das adivinhas

Uma lebre e um ouriço-cacheiro
Um macaco e um mocho

E uma pedra brilhante
Que experiência desafiante!

Foi um grande enriquecimento
Com tanto conhecimento!

5.ºB

Fui ao Museu de Ciência Viva
Ia cheio de expetativa

Nunca tinha visto nada igual
Foi uma coisa fora do normal

Se o museu era vivo
Seres vivos não vi nenhum
Vi animais embalsamados

Em álcool conservados

Vi duas rãs a lutar
Para o território conquistar

Vi um pássaro especial
Com um nome original

O que mais me surpreendeu
Foi ver um esqueleto humano

Eu sei que já morreu
Só não sei em que ano!

Lourenço Monteiro - 5ºB

O museu “Ciência Viva” visitámos
A exposição fomos ver
Há tanto para aprender

Tantas espécies de animais
Que não são comuns

O ciclo da vida da rã aprendi
E todas as fases eu vi

Desde os óvulos a desenvolver
Até a rã nascer

A visita terminou
A hora do lanche chegou

E na carrinha a cantar
Para mais tarde recordar!

Santiago Morgado – 5ºB
------------------------------------------

Visita de Estudo à ESAG

Dia 13 de janeiro foi dia de
passeio

Juntou-se a turma lá no recreio
Todos a correr e a saltar
Alegres e muito felizes

Como grandes aprendizes
Animais fomos observar

Vimos coelhos, cobras, mochos
Macacos e até tubarões

Bem dizem que o saber não
ocupa lugar

E assim foi uma bela manhã para
explorar!

Leonor Ferreira – 5ºB

Numa sexta-feira 13
O Trevo fomos apanhar

À ESAG chegámos
Com curiosidade olhámos
Para a exposição visitar

Lá entrámos e observámos animais
de várias espécies embalsamados

E alguns mal-encarados

Vimos um ouriço com pelos e espinhos
E bichos muito engraçadinhos

Vimos cobras sem patas
E animais zangados

Como a fuinha com dentes aguçados
Vimos uma toupeira num frasquinho

E com o seu filhinho um cavalo marinho

Assim foi a nossa visita
Ao museu da Ciência Viva!

Santiago Ribeiro – 5ºB

O museu de Ciência Viva
O 5ºB foi conhecer

O autocarro lá nos foi levar
Uma exposição fomos observar

Com tanto para aprender
Para no futuro saber

Animais embalsamados
De várias espécies eu vi

Rochas, conchas e búzios descobri
Na disciplina de Ciências Naturais aprendi

E no fim da exposição, sorri!

Rafael Caeiro – 5ºB
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