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Centro científico do Alviela organiza "Carnaval com
Ciência" 

Tu, Susana Feitor e 22.415 outras pessoas gostam disto.Gos to

O Centro Ciência Viva do Alviela organiza até 25 de Fevereiro o programa "Carnaval com Ciência". A iniciativa desenrola-se
a partir de hoje entre as 14h00 e as 18h00 e tem o objectivo de proporcionar aos participantes tardes animadas na
companhia da ciência contribuindo, simultaneamente, para o despertar da curiosidade científica juntos dos mais jovens.

Segundo os promotores é possível dar largas à imaginação no Carnaval pelo que sugerem que os aderentes, por
exemplo, entrem na pele de um cientista e façam “experiências viscosas e nojentas?”

Os participantes que preferem os disfarces de animais, também podem fazer máscaras ou pinturas faciais alusivas à fauna
característica da região. O preço do programa é de 4 euros por tarde ou 10 euros as três tardes e inclui a visita ao
Centro, as actividades e os materiais necessários. Não incluiu lanche. As inscrições devem ser feitas através do tel. 249
881 805, do fax 249 881 842 ou do e-mail info@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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