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Espetáculos

Gastronomia

Desporto

Conhecimento

Crianças

Festas e Feiras

PT | EN

Todos

A ACONTECER

Verão no Coreto
Tomar
03.09.2016 | 22:00

Exposição “Capas, Xailes e
Outros Agasalhos
Centenários”
Alcanena
31.08.2016 | 16:00

Passeio Pedestre Alcamim Trutas
Vila de Rei
03.09.2016 | 09:00

Noite Branca
Entroncamento
27.08.2016 | 22:00

▲

CARSOFÉRIAS de verão 2016
Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de verão 2016.
De 27 de junho a 9 de setembro de 2016
Alcanena > Categorias

Data: 27 de junho de 2016, segunda-feira
a 09 de setembro de 2016, sexta-feira
Hora: 09:30
Local: Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio, Centro Ciência
Viva do Alviela – Carsoscópio

CARSOFÉRIAS de verão 2016
Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de verão 2016, um programa de atividades de tempos livres
para crianças dos 6 aos 11 anos.
De 27 de junho a 9 de setembro de 2016
O ATL de verão – CARSOFÉRIAS 2016 pretende estimular o gosto pela ciência junto dos mais novos através da
realização de experiências científicas, jogos lúdico-pedagógicos, atividades desportivas e muito mais.
Se tens entre 6 e 11 anos, participa nas CARSOFÉRIAS e diverte-te com a ciência que há na Terra! Sabemos
que precisamos de água para viver, mas será que a água doce tem açúcar e a salgada tem sal? Se há vida no
nosso planeta, o Sol é também responsável por isso… e por conseguirmos cozinhar algo para o lanche: vamos
construir um forno solar! Vamos ser investigadores e explorar a geobiodiversidade existente junto ao rio
Alviela e descobrir a vida que se esconde num charco. Hummm… rochas e minerais são a mesma coisa? E
para abrir o apetite para a ciência: deliciosas gomas de agar-agar e lagartos de pão-de-leite.
Já estás convencido? Inscreve-te já! Estas CARSOférias até parecem de outro planeta!
O preço do ATL é de 10,00€ por dia, 35,00€ por semana (semana de 15 a 19 de agosto – 30,00€ - 4 dias), ou
65,00€ para duas semanas. Desconto de 10% para irmãos.
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O preço inclui seguro, atividades e acompanhamento por parte de monitores especializados. Não inclui
alimentação (os participantes devem trazer almoço e lanche).
As inscrições devem ser efetuadas até 3 dias úteis antes da data pretendida.
Os participantes devem trazer:
- Roupa e calçado adequado para atividades de interior e exterior;
- Calçado adequado para banhos no rio, fato de banho e toalha;
- Chapéu de sol;
- Protetor solar;
- Refeições: lanche da manhã e da tarde e almoço;
- Caixa de sapatos.
As atividades repetem-se de duas em duas semanas.
As atividades decorrem das 10h00 às 18h00 (as crianças serão recebidas a partir das 9:30h), com um número
máximo de 20 participantes e mínimo de 6 (inscrição obrigatória).
Para inscrições e mais informações, consultar www.alviela.cienciaviva.pt, ou contacte o Centro Ciência Viva do
Alviela, através do telefone 249 881 805 ou do email info@alviela.cienciaviva.pt.
Preço: .
Informações
Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio
Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio Olhos de Água Alviela - Alcanena
249 881 805
info@alviela.cienciaviva.pt
Site >>
facebook >>

Consultar no Google Maps >>
<< voltar
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