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Mistérios do Corpo Humano no Carsoscópio 

De 9 a 12 de Setembro, o Champimóvel, show a 3 dimensões sobre o corpo
humano, vai estar estacionado no Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio
Venha conhecer o "Champi", figura animada que o vai conduzir numa viagem virtual
pelo corpo humano, abordando aspectos que vão desde a unidade básica de vida -
célula - aos programas da medicina genética. Uma excursão tridimensional
interactiva que vai fazer as delícias dos amantes da ciência e despertar a curiosidade
científica dos mais novos.

Este simulador, transportado num camião, vai percorrer escolas, ATL's e Centros
Ciência Viva de norte a sul do país, sendo o Centro Ciência Viva do Alviela um dos
pontos de paragem. A acção insere-se no Programa de Divulgação e de Motivação
promovido pela Fundação Champalimaud e dirige-se especialmente aos alunos dos
2.º e 3.º ciclos do ensino básico (dos 9 aos 14 anos de idade).

As sessões do Champimóvel estão, no entanto, também abertas ao público em
geral, realizando-se no horário de funcionamento do Carsoscópio (das 10:00h às
18:00h). Aconselha-se inscrição prévia, através do telefone 249 881 805 ou do e-
mail info@alviela.cienciaviva.pt.
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