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CARSOFÉRIAS de Verão 2009
Centro Ciência Viva do Alviela - CARSOSCÓPIO

14 de Julho e 4 de Setembro de 2009 (Alcanena)

ATL de Verão no CARSOSCÓPIO
Já estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de Verão 2009, um programa de actividades de
tempos livres onde aprender brincando faz da ciência uma diversão.
Agora que o Verão chegou e as temperaturas começam a subir, o Centro Ciência Viva do Alviela –
CARSOSCÓPIO preparou um programa para os mais novos, de modo a proporcionar-lhes uma verdadeira
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“aventura científica” à descoberta do Alviela. Dirigido a jovens dos 6 aos 12 anos de idade, o ATL de Verão
– CARSOFÉRIAS 09 pretende estimular o gosto pela ciência junto dos mais novos através da realização de
actividades experimentais, jogos lúdico-pedagógicos, actividades desportivas, sessões de cinema e
expressão plástica e dramática.
Os participantes vão poder inventar instrumentos musicais a partir de materiais do dia-a-dia, observar aves e
construir papagaios de papel, investigar um crime, viajar no tempo ou até mesmo montar uma estação
meteorológica, entre muitas outras actividades a realizar num espaço com praia fluvial, percurso pedestre,
campo de jogos, tudo para que os participantes possam desfrutar da natureza no seu melhor.
O preço do ATL é de 7,50€ por dia ou 25,00€ por semana, realizando-se nos seguintes períodos:
14 a 17 de Julho
28 a 31 de Julho
18 a 21 de Agosto
1 a 4 de Setembro
O ATL realiza-se das 10h00 às 18h00, tendo um número máximo de 20 participantes (inscrição obrigatória)
e mínimo de 5. Para mais informações, consultar www.alviela.cienciaviva.pt.
PROGRAMA
FOLHETO _INSCRIÇÃO

Gos to Sê a primeira entre os teus amigos a gostar disto.
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