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CULTURA

Publicado a 25 de Junho de 2013

VERÃO COM ANIMAÇÃO TEM CIÊNCIA ATÉ MAIS NÃO!

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O ATL DE VERÃO –

CARSOFÉRIAS 2013

Verão com animação tem
ciência até mais não!

Já estão abertas as
inscrições para as
CARSOFÉRIAS 2013, um
ATL de verão com atividades
científicas, lúdicas e
desportivas para os mais
novos

 

Com o aproximar do verão, o
Centro Ciência Viva do Alviela
lança um desafio aos mais
novos para conhecerem o
BATista – o morcego cientista
e viverem uma “aventura
científica” à descoberta do
Alviela. Dirigido a jovens dos
6 aos 12 anos de idade, o

ATL de verão – CARSOFÉRIAS 2013 pretende estimular o
gosto pela ciência junto dos mais novos através da realização
de atividades científicas, lúdicas e desportivas. O ATL de
verão realiza-se entre os dias 24 de junho e 30 de agosto, de
segunda a sexta, entre as 10h00 e as 18h00.

 

Utilizar um microscópio para descobrir o prato preferido do
morcego BATista ou identificar algumas das borboletas que
fazem parte da sua dieta, ser um mini-master chef na nossa
cozinha onde a ciência também é explicada de forma apetitosa
ou fazer experiências de por o cabelo em pé, são apenas
algumas das atividades num programa repleto de ciência e
animação.

 

O preço do ATL é de 7,50€ por dia ou 30,00€ por semana,
tendo um número máximo de 20 participantes e mínimo de 10
(inscrição obrigatória). Para mais informações sobre o ATL,
consultar www.alviela.cienciaviva.pt.

 

Centro Ciência Viva do Alviela

O Centro Ciência Viva do Alviela reabriu recentemente as suas
portas ao público, no passado dia 4 de abril. Este espaço de
ciência e tecnologia foi reformulado para melhor servir os
visitantes, dispondo agora de uma nova fachada, um terraço e
um espaço de receção/loja. Também as exposições
interativas foram alvo de requalificação, destacando-se a
criação de uma nova área no Carso, sala dedicada à formação
do carso e à ação da água sobre a rocha. Novos módulos no

Presidente da Câmara do Cadaval distribuiu pelouros
29 Out 2013

(Sem Comentários)

NERLEI leva empresas à Rússia
28 Out 2013

(Sem Comentários)

Limpeza das ruas das Caldas feita com varredora
mecânica
28 Out 2013

(Sem Comentários)

Contra o Cancro todos/as contam.
28 Out 2013

(Sem Comentários)

SOCIEDADE E AMBIENTE

Federação Distrital de Leiria da Juventude Socialista critica
encerramento de Repartições de Finanças no Distrito de
Leiria
29 Out 2013

(Sem Comentários)DEPUTADO LEIRIENSE É ELEITO PARA A DIRECÇÃO
DO GRUPO PARLAMENTAR DO PSD
21 Out 2013

(Sem Comentários)

Partido Socialista de Pedrógão Grande culpa e
responsabiliza João Paulo Pedrosa pela derrota em
Pedrógão Grande
14 Out 2013

(Sem Comentários)PS-COMUNICADO
1 Out 2013

(Sem Comentários)

POLÍTICA

Torneio de Abertura de Kickboxing na Nazaré ganho pela
Académica
29 Out 2013
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Quiroptário e a experiência de viajar no simulador de realidade
virtual do Geódromo completam a oferta aos visitantes do
CCVAlviela, que têm neste Centro Ciência Viva uma porta de
entrada para explorar toda a região do Maciço Calcário
Estremenho.
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(Sem Comentários)

ANDREW COTTON SURFOU COM SUCESSO MAIOR
ONDA DO DIA
29 Out 2013

(Sem Comentários)

ÉPOCA INICIA-SE COM 62 NOVOS RECORDES
PESSOAIS PARA O BENEDITA SPORT CLUB NATAÇÃO
29 Out 2013

(Sem Comentários)

Campeonato europeu de Orientação enche ruas de Óbidos
de jovens
28 Out 2013

(Sem Comentários)

AVISAN 2013: Uma mostra com centenas de espécies em
exposição
29 Out 2013

(Sem Comentários)

Lançamento do livro “Padeira de Aljubarrota” de Maria João
Lopo de Carvalho.
29 Out 2013

(Sem Comentários)

Exposição assinala os 500 anos do Foral do Cadaval
26 Out 2013

(Sem Comentários)

Cartaz de Cinema – Filmes em exibição de 25 a 31 de
Outubro
25 Out 2013

(Sem Comentários)
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Terminou a Operação “ELEKTRO”
23 Out 2013

(Sem Comentários)

Operação “ELEKTRO”
22 Out 2013

(Sem Comentários)

A Polícia de Segurança Pública identifica cinco menores na
posse de arma de ar comprimido e de aves abatidas
18 Out 2013

(Sem Comentários)

Em Peniche a Polícia de Segurança Pública deteve um
cidadão por furto do interior de residência.
2 Out 2013

(Sem Comentários)
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