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Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de Páscoa 2018, um programa para crianças dos 6 aos 11 anos, que
decorre até 6 de abril. As Carsoférias de Páscoa 2018 decorrem de 26 a 29 de março e de 2 a 6 de abril e destinam-se a
crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos. “Entre insetos e aracnídeos, prometemos uma verdadeira
bicharada para esta Páscoa. Quem gosta destes bichos à refeição é o BATista, e nós vamos meter o nariz na sua ementa.
Como preferimos doces, na Páscoa não pode faltar o chocolate. Mas o menu também se quer saudável, portanto as
vitaminas e as proteínas vão entrar no cardápio. No nosso laboratório há ovos, fotossíntese, água e fósseis para explorar.
Temos ainda tempo para ir à oficina construir brinquedos autómatos porque queremos ver o coelho da Páscoa aos saltos.
Precisamos de encontrar os ovos de chocolate escondidos no Centro Ciência Viva do Alviela.
Datas: 26 a 29 de março | 2 a 6 de abril
O preço é de 10,00€ por dia, 23,00€ para a semana de 26 a 29 de março (4 dias) e 33,00€ para a semana de 2 a 6 de abril
(5 dias). Desconto de 10% para irmãos. O preço inclui seguro, materiais e acompanhamento por parte de monitores do
CCVAlviela. Não inclui alimentação (os participantes devem trazer almoço e lanche). As inscrições devem ser efetuadas até
3 dias úteis antes da data pretendida. Os participantes devem trazer vestuário e calçado adequado para atividades de
interior e exterior; lanche da manhã e da tarde / almoço. As atividades repetem-se de uma semana para a outra. Para
inscrições e mais informações, contacte o Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio, através do telefone 249 881 805,
do email info@alviela.cienciaviva.pt ou consulte o site www.alviela.cienciaviva.pt.
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