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CARSOFÉRIAS
O Centro Ciência Viva do Alviela - CARSOSCÓPIO promove mais uma
vez as CARSOFÉRIAS, um programa de atividades de tempos livres onde
aprender brincando faz da ciência uma diversão. Este ATL de verão
realiza-se em dois períodos, de 2 a 6 de julho e de 16 a 20 de julho e é
dirigido a jovens dos 6 aos 12 anos
Com o aproximar do verão, e embora ainda encerrado para requalificação
do espaço expositivo, o Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO
lança um programa para os mais novos, de modo a proporcionar-lhes uma
verdadeira “aventura científica” à descoberta do Alviela.
Dirigido a jovens dos 6 aos 12 anos de idade, o ATL de verão –CARSOFÉRIAS 2012 pretende
estimular o gosto pela ciência junto dos mais novos através da realização de experiências
científicas, jogos lúdico-pedagógicos, atividades desportivas, truques de magia, expressão
plástica e muito mais. Desde a magia à natureza, passando pela cozinha, pela água e pela
tecnologia, enveredando numa viagem pelos 5 continentes, os participantes vão descobrir que a
ciência está por toda a parte.
Experiências com alimentos, brinquedos movidos a energia solar, oficina de origami ou robótica
são apenas algumas das atividades num programa que reúne ciência, tecnologia e actividades de
contacto com a natureza, tudo isto num espaço com praia fluvial, percurso pedestre e campo de
jogos.
O preço do ATL é de 7,50€ por dia ou 30,00€ por semana, realizando-se nos seguintes períodos:
− 2 a 6 de Julho
− 16 a 20 de Julho
As atividades decorrem das 10h00 às 18h00, com um número máximo de 20 participantes e
mínimo de 5
(inscrição obrigatória) . Para mais informações, consultar www.alviela.cienciaviva.pt
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Casa das Histórias Paula
Rego, até 24 junho
Exposição concebida a partir
do empréstimo da série de
sete pinturas de Paula Rego
intitulada Possession (2004),
pertencente à colecção do
Museu de Serralves, inédita
em Cascais e em Lisboa. A
propósito do tema da histeria
feminina, tratado
especificamente neste
conjunto de painéis e das suas
possibilidades de expressão, a
colecção da Fundação Paula
Rego/Casa das Histórias
Paula Rego será revisitada
numa perspectiva de
aproximação à representação
e manifestação dos humores,
estados emocionais e afectos,
tão presentes na obra da
artista.
LER M AIS...

Comments (0) | Hits: 189

19-06-2012 10:18

CARSOFÉRIAS

2 de 2

Atualidade
Entrevista
Reportagem
Em Foco

http://www.revistadada.com/index.php?option=com_content&view=art...

Moda
Tendências
Casting

Cultura
Agenda
Lazer

Planeta
Ambiente
Animais

Saúde
Viver Bem
Beleza

À Mesa
Receitas
Dicas

Anunciar
na Revista
Dada

Contactos
Quem
Somos
Assinaturas

PARA LER
ENTREVISTA
REPORTAGEM
EM FOCO
CRÓNICAS
OPINIÃO

19-06-2012 10:18

