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Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio

Carsoférias de Páscoa 2014

7 a 11 e 14 a 17 de abril de 2014 (Alcanena)

Cheira bem, cheira a chocolate

O coelhinho da Páscoa vem aí com mais um programa de Carsoférias para os mais novos
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Já se sente no ar o delicioso aroma a ovos de chocolate. Já se veem ao longe orelhas aos saltos. É o

coelhinho da Páscoa que vem aí com mais um programa de Carsoférias para os mais novos. Dirigido a

jovens dos 6 aos 12 anos de idade, as CARSOFÉRIAS de Páscoa 2014 pretendem estimular o gosto pela

ciência através da realização de atividades científicas e lúdicas. As Carsoférias de Páscoa realizam-se entre

os dias 7 e 11 de abril e 14 e 17 de abril, entre as 10h00 e as 18h00. 

É Primavera e o bom tempo convida a um passeio no exterior para identificar espécies de borboletas. E

porque é Páscoa, vamos à caça do ovo. Ovo de galinha, de réptil ou de peixe? Vamos descobrir os

segredos que um ovo esconde e conhecer os diferentes tipos de ovos que existem. E porque os dinossauros

também punham ovos, vamos até “Vale de Meios” ver pegadas de carnívoros do Jurássico Médio.

Voltamos ao Alviela, observamos as plantas que cobrem os campos e recolhemos pólen para observar à

lupa. E para que nunca se perca o Norte, vamos construir uma bússola. 

O preço das Carsoférias é de 10,00€ por dia, 40,00€ de 7 a 11 de abril e 30,00€ de 14 a 17 de abril, tendo

um número máximo de 20 participantes e mínimo de 6 (inscrição obrigatória).

Para mais informações, consultar o website do Centro Ciência Viva do Alviela

 

Produtos Sugeridos

Puzzle 3D Gigante de Tiranossauro Rex

Ciência a Brincar 3 - Descobre a Água

Sê a primeira entre os teus amigos a gostar disto.Gos to

http://www.alviela.cienciaviva.pt/
http://www.naturfun.pt/index.php?route=product/product&product_id=476
http://www.naturfun.pt/index.php?route=product/product&path=110&product_id=396

