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As Carsoférias de Natal destinam-se a crianças com idades compreendidas entre
os 6 e os 11 anos e reúnem um conjunto de atividades científicas e lúdicas. “Se
tens entre 6 e 11 anos, participa nas Carsosférias e viaja do Pólo Norte ao Pólo
Sul. Começamos a semana de Natal com o trenó a grande velocidade. A ciência
está em todo o lado e o pinheirinho de Natal não foge à regra: sabiam que o
pinheiro se prepara para o inverno seguindo as mudanças nas luzes ao longo do
ano? Sem passar o semáforo vermelho, avançamos para uma operação STOP…
Calma! É apenas uma animação da época natalícia. Já agora, neste Natal a neve
vem engarrafada, nas Carsoférias! Tudo é uma questão de perspetiva, por isso
vamos construir estruturas deliciosas com o apoio da arquitetura. Está também
na altura de colocar as meias na chaminé na chaminé para mais uns mimos
científicos: descobrir os organismos que se escondem debaixo dos nossos pés.
Para um verdadeiro Natal científico, temos garrafas que nos dão música, leite
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quentinho com um comportamento estranho e construímos um termómetro
para colocar a lareira à temperatura certa. Já estás convencido? Inscreve-te já!
Nestas Carsoférias, não percas a boleia do trenó da ciência!”
Datas: 19 a 23 de dezembro | 27 a 30 de dezembro
O preço é de 10,00€ por dia e 35,00€ por semana (30,00€para a semana de 27
a 30 de dezembro – 4 dias), e de 65,00€ para as duas semanas. Desconto de
10% para irmãos. O preço inclui seguro, materiais 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 vestuário e calçado
adequado para atividades de interior e exterior; lanche da manhã e da tarde /
almoço; caixa de sapatos. O programa repete-se semanalmente. 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 10 (inscrição
obrigatória). Para inscrições e mais informações, contacte o Centro Ciência Viva
do Alviela – Carsoscópio, através do telefone 249 881 805, do email
info@alviela.cienciaviva.pt ou consulte o site www.alviela.cienciaviva.pt.
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