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Até esta sexta-feira irá decorrer o programa Erasmus Escola Ciência Viva dirigido aos alunos do 4º ano do 1º
ciclo que frequentaram a Escola Ciência Viva (ECV) no Pavilhão do Conhecimento-Ciência Viva, Lisboa. Este é
um programa de intercâmbio escolar, dirigido aos mais pequenos e que tem como objetivo o conhecimento
das atividades desenvolvidas na Rede de Centros Ciência Viva. A turma participante é da EB do Castelo, uma
escola pública que acolhe uma população multicultural inserida na freguesia de Santa Maria Maior, uma das
zonas mais populares e turísticas da cidade de Lisboa. Os alunos serão acompanhados pela professora,
Ariana Furtado, e pela professora de Inglês. Esta turma é constituída por 20 alunos, com idades
compreendidas entre os 9 e os 11 anos da Escola do Castelo – Agrupamento de Escolas Gil Vicente, de
Lisboa. A preparação e concretização deste programa tiveram a participação e entendimento de três
entidades: O Pavilhão do Conhecimento, a Câmara Municipal de Alcanena que desde o início acarinhou a
proposta e garantiu a sua execução e o Centro Ciência Viva do Alviela, que integra a rede de Escolas Ciência
Viva. O Programa conta com um vasto leque de atividades, umas a realizar no Ciência Viva do Alviela, outras
em vários equipamentos existentes no concelho de Alcanena sendo também privilegiada a exploração do
património natural da região. Entre as várias atividades destaca-se o Encontro com o Cientista, a realizar no
dia 6 de junho, ao cair da noite, com a presença do investigador Pedro Alves, especialista em morcegos. O
que comem, como vivem e onde dormem? Serão as questões que os mais pequenos querem ver
respondidas. Garantidas as autorizações dos pais e encarregados de educação, estão asseguradas as
despesas com alojamento, refeições, deslocações e seguros de todos os participantes. Esta será uma
oportunidade única para as crianças mais pequenas poderem trocar os pais por morcegos! Os mais crescidos
e tutores serão os seus professores e os monitores do Centro Ciência Viva do Alviela.
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