Carsoférias oferecem ciência lúdica no Verão

Início

Sociedade

Economia

Política

http://www.rederegional.com/index.php/cultura/5656-carsoferias-ofer...

Desporto

Saúde

Cultura

Opinião

Breves

Classificados

Emprego

Comentários

Carsoférias oferecem ciência lúdica no Verão

Fotogaleria

Feira Medieval

Notícias | Cultura
Escrito por Redação on Sábado, 22 Junho 2013 15:32

Estão abertas as inscrições para as "Carsoférias
2013", o ATL de Verão do Centro de Ciência
Viva do Alviela (CCVA), em Alcanena, que
oferece aos mais novos a possibilidade de
participar em várias atividades científicas,
lúdicas e desportivas.
Este ano, o CCVA lança aos jovens entre os 6 e
os 12 anos o desafio de conhecer o BATista, o
morcego cientista, vivendo uma aventura
científica à descoberta do Alviela.
Utilizar um microscópio para descobrir o prato
preferido do morcego BATista, identificar
algumas das borboletas que fazem parte da sua
dieta, ser um mini-master chef na cozinha onde
a ciência também é explicada de forma
apetitosa, ou fazer experiências de por o cabelo
em pé são apenas algumas das atividades num
programa repleto de ciência e animação.
O ALT arranca na segunda-feira, 24 de junho, e termina a 30 de Agosto, realizando-se de segunda a sexta-feira, entre as 10
e as 18 horas, visando estimular o gosto pela ciência junto das crianças.
O preço é de 7,50 euros por dia ou 30 euros por semana, com um número máximo de 20 participantes e um número mínimo
de 10, sujeitos a inscrição obrigatória.
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