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Atividades de verão no Ciência Viva do Alviela
2013-07-19

Actividades Datas Especiais
• Oficinas de Ciência no Algarve

O Centro Ciência Viva do Algarve, localizado em Faro, apresenta, em se
nas Férias do Verão.

• Atividades de verão no Ciência Viva do Alviela

Já
estão
abertas
as
inscrições
para
as
Carsoférias 2013, um ATL
de verão com atividades
científicas,
lúdicas
e
desportivas para os mais
novos. O Centro Ciência
Viva do Alviela lança um
desafio aos mais novos
para conhecerem o BATista
– o morcego cientista e
viverem
uma
“aventura
científica” à descoberta do
Alviela.
Dirigido a jovens dos 6 aos
12 anos de idade, pretende
estimular o gosto pela
ciência junto dos mais novos
através da realização de
atividades
científicas,
lúdicas e desportivas. O
ATL de verão realiza-se até
30 de agosto, de segunda a
sexta, entre as 10h00 e as
18h00.
Utilizar um microscópio para
descobrir o prato preferido
do morcego BATista ou
identificar algumas das
borboletas que fazem parte
da sua dieta, ser um minimaster chef na nossa
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 preço do ATL é de 7,50€
por dia ou 30,00€ por
semana, tendo um número
máximo de 20 participantes
e mínimo de 10 (inscrição
obrigatória).
Mais informações em
www.alviela.cienciaviva.pt
/ tel: 249 881 805

• Verão no Museu da Presidência da República
• Férias no Jardim Zoológico
• Ateliês Peter Pan e Alice no País das Maravilhas

• VAMOS BRINCAR AOS COZINHEIROS NO CARNAVAL? (+

Para Pais e Filhotes a partir dos 15 meses e sem limites de idade.Neste C
cozinheiros?Vamos fazer um fantástico bolinho arco-iris, cheio de cores
delicioso salame de chocolate sarapintado de confettis e uns apetitosos,
de côco apalhaçados como o Carnaval?Vamos fazer umas deliciosas, d
Com a ajuda da colher de pau e muitos ingredientes surpresa, vamos faz
com a ajuda dos papás!Só têm de trazer a vossa máscara, o vosso chap
e vamos ser grandes cozinheiros carnavalescos. Venham passar um m
saboroso com os filhotes neste Carnaval, venham cozinhar e sujar-se s
algumas receitas simples e divertidas de fazer com as crianças, mesmo
FEVEREIRO de 2013 às 10H.LOCAL: Espaço Spacio4Kids, Spacio Shopp
Olivais, LISBOAPREÇO: 12,5 euros/família (participação de até 4 element
provar e saborear o máximo que vos apetecer.Necessária inscrição pré
DESCOBERTAShttp://sorrisosedescobertas.blogspot.com/sorrisos.desco
- 934977450

• Entre no mundo da fantasia do Jardim Zoológico e cele

• Oceanário de Lisboa desafia os pequenos “foliões” a m

animais marinhos

O Oceanário de Lisboa apresenta um Carnaval diferente, com o ateliê “M
Dedicado aos mais novos, o programa para os “foliões” de Carnaval no O
dia repleto de boa disposição, onde não poderia deixar de se criar uma m
Inspirados nas estratégias de disfarce de algumas espécies, os dias de
palavras de ordem: descoberta, criatividade e animação.Esta é a missão
conhecerem os oceanos e as espécies que os habitam, num desfile de f
estratégias de camuflagem dos animais marinhos.É Carnaval, o peixe-pa
mal!Para saber mais consulte w w w .oceanario.pt e o perfil de facebook “
Dia: 11, 12 e 13 de fevereiro de 2013 - Horário: Das 8h30 às 18h30 - Ida
40,00€ por participante (inclui entradas nas exposições do Oceanário, a
lanche e seguro).Nota: Para participar neste programa é indispensável u
condicionada às vagas existentes.

• Férias de Carnaval no Museu do Oriente

O Museu do Oriente celebra as Férias de Carnaval dos mais pequenos n
das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h00, com a oficina 1001 caras da
de teatro tradicional chinesa, que remonta ao século III DC, onde são os p
maquilham construindo, desta forma, a imagem do carácter da personag
oficina as crianças escolhem a personagem que querem interpretar, per
e fazem a pintura da sua máscara, ficando prontas para explorar o glam
Pequim.Necessária marcação até 4 de Fevereiro.Possibilidade de recebe
mediante marcação.OFICINAS DE LONGA DURAÇÃOFÉRIAS DE CARNAV
PEQUIMDatas: 11 e 13 fevereiroHorário: 10.00 às 13.00 e 14.30 às 18.00
€6,15/almoço/dia (opcional) - Desconto de 30% na inscrição do segundo
completa)/Desconto de 30% na inscrição em mais do que uma oficina (co
acumuláveis e não aplicáveis ao almoço.Público-alvo: 7-12/Participantes:

• Atelier de máscaras de Carnaval no Oceanário

Mascarados de tartarugas marinhas e com carapaças às costas! É este
pelo Oceanário de Lisboa aos mais novos, convidando-os a visitarem a e
“Tartarugas marinhas.

• Noites sem Lençois

A NOITE sem LENÇOIS projeto da Quinta Pedagógica de Aveiro, pretende
dormir em espaços onde jamais pensaram ser possível passar uma noite

• Workshop:
O TALC – Teste de Avaliação da Linguagem na Criança é indicado para
6 anos.

• Atelier de Motricidade: Passinhos Gigantes

Passinhos Gigantes, dia 14 de Janeiro – 10h30. O Atelier de Motricidade
do Ateneu de Lisboa, Rua Portas de Santo Antão, nº 110 – Restauradore

• Poesia para bebés em Trás-os-Montes

O Teatro do Elefante apresenta A Flor vai ver o Mar, a quarta criação pa
novembro, em Trás-os-Montes. Os Teatros de Vila Real e Bragança rece
para bebés entre os 3 meses e os 4 anos

www.coisasdecrianca.com/agenda/?idAgenda=233
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para bebés entre os 3 meses e os 4 anos

• Domingos em família: Construir uma árvore de Natal em

Dezembro é o mês do Natal. Para assinalar esta data da melhor forma na
família para criar os mais originais enfeites para o pinheiro. Esta é a prop
uma árvore de Natal” no Museu do Oriente.

• Atelier de Motricidade com a Cócegas nos Pés

A Cócegas nos Pés, adoraria se pudessem estar presentes no Atelier d
dinamizar no dia 3 de Dezembro, às 16h30!

• Décima edição do projecto Hospital dos Pequeninos

A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFM
de Novembro de 2011 a décima edição do projecto: "Hospital dos Pequen
Faculdade de Medicina de Lisboa.

• "Calendário do Advento", na Quinta Pedagógica dos Ol

Construir um calendário que, ao longo das quatro semanas que nos cond
de Inverno/Natal, irá acompanhar a criança e transmitir-lhe a importância
oferecer e valorizar o que nos é oferecido.

• Museu do Oriente para os mais novos

Cavalo, barco e palanquim são alguns dos meios de locomoção tradicion
podem ser descobertos na oficina “Vamos de …”, no dia 13 de Novembr
Oriente. A actividade repete no dia 27.

• ABETO – Artes para bebés e todos os outros

O Teatro do Elefante organiza entre 12 e 20 de Novembro de 2011, a seg
para bebés e todos os outros, um evento que pretende promover a criaç
torno da arte, para bebés.

• Os mais pequenos ganham asas com Wing Revolution

O desporto e as artes marciais são importantes para ao desenvolvimento
26 Novembro, no âmbito da actividade “Sábados em Oficina”, o Museu do
w ing revolution.

• Programação de Novembro, Quinta Pedagógica dos Ol

INSCRIÇÕES: a partir das 09h00 da 2ª feira anterior às actividades - telef
(quinta.pedagogica@cmlisboa.pt), http://quintapedagogica.cm-lisboa.pt, o

• O Mundo Mágico de Jack

Sessões a partir de 29 de Outubro de 2011 -Espectáculos de Terça a Se
Domingo às 15h00, EM CENA NO TEATRO ARMANDO CORTEZ - CASA D

Actividades ao Ar Livre
Eventos / Worshops
Exposições
Filmes
Formação
Jogos
Livros
Música
Outros Eventos / Espectáculos
Passatempo
Teatro
Televisão
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