09/12/13

O Mirante - diário online - Cultura & Lazer - Inscrições abertas para as “Carsoférias de Natal” em Alcanena

Pesquisa

9/12/2013

Sociedade

Política

Desporto

Cultura

Cavaleiro Andante

Cultura & Lazer

Opinião

Entrevista

7 Dez 2013, 00:10h

Inscrições abertas para as “Carsoférias de Natal”
em Alcanena
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Outras Notícias
Peça de teatro infantil "A Bela é um Monstro" em
Alverca
Segunda edição ArteNatal em Alpiarça
Exposição de Azulejos em Salvaterra de Magos
Presépio em movimento na aldeia da Serra

Gos to Tu, Cristina Rito e 22.891 outras pessoas gostam disto.

Santarém revive a época das Cortes

Estão abertas as inscrições para as “Carsoférias de Natal”, uma iniciativa do Carsoscópio – Centro de Ciência Viva do
Alviela, em Alcanena, que pretende ocupar os tempos livres durante o período de pausa escolar.
A iniciativa é dirigida a jovens dos 6 aos 12 anos de idade e pretende estimular o gosto pela ciência através da realização
de actividades científicas e lúdicas.
As actividades estão agendadas para os dias 18, 19 e 20 de Dezembro e 2 e 3 de Janeiro, entre as 10h00 e as 18h00.

João Céu e Silva vence prémio literário Alves Redol
com "Sereia Muçulmana"
José Cid actua este sábado à noite em Constância
Festival Infantil de Fado em Torres Novas
Feira Solidária no Mercado Municipal de Ourém
APPACDM de Santarém organiza Bazar de Natal

Os mais pequenos podem, por exemplo, confeccionar um bolo-rei, bolachas e compotas enquanto conversam sobre
fermentação, conservação e microrganismos, desvendar os segredos do bosque, fazer neve a “fingir” ou construir um
Pai-Natal-Sempre-em-Pé.
As inscrições custam 10 euros por dia, 17,50 euros (dois dias) ou 25 euros (três dias) tendo um limite máximo de 20
participantes e um mínimo de seis. A inscrição é obrigatória sendo que mais informações podem ser obtidas em
www.alviela.cienciaviva.pt.
Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a redacção de O MIRANTE.
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