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 AGENDA CULTURAL 

Carsoférias de verão 2013

Descrição

Estão  abertas  as  inscrições  para  as  CARSOFÉRIAS  de  verão  2013,  um  programa  de
atividades de tempos livres onde “verão com animação tem ciência até mais não!”.

O ATL de verão – CARSOFÉRIAS 2013 pretende estimular o gosto pela ciência junto dos mais
novos através da realização de experiências científicas, jogos lúdico-pedagógicos, atividades
desportivas e muito mais. 

Se tens entre 6 e 12 anos, participa nas Carsoférias e vem conhecer o BATista – o morcego
cientista! Como os morcegos não falam, utilizamos um microscópio para descobrir qual o seu
prato favorito e vamos até ao exterior identificar algumas das borboletas que fazem parte da
dieta do BATista. E porque falamos  de comida, vais  ser um mini  master chef  na nossa
cozinha, onde a ciência também é explicada de forma apetitosa. Sempre sonhaste em ter um
penteado diferente? A eletricidade estática dá-te uma ajuda, pois temos experiências que te
vão pôr o cabelo em pé. Nestas Carsoférias, há tempo para explorar as nossas exposições e
há lugar também para o desporto. Dá um mergulho na ciência e refresca as ideias na praia
fluvial.

As inscrições devem ser efetuadas até 3 dias úteis antes da data pretendida. 

Os participantes devem trazer vestuário e calçado adequado às condições climatéricas e às
atividades programadas.

Algumas atividades realizam-se no exterior.

As atividades repetem-se de duas em duas semanas.

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, consultar www.alviela.cienciaviva.pt. 

Preço: 7,50€ por dia, 30,00€ por semana, ou 25,00€ na semana de 12 a 16 de agosto (4
dias). O preço inclui seguro, atividades e acompanhamento por parte de monitores
especializados. Não inclui alimentação (os participantes devem trazer almoço e lanche).

NOTÍCIAS

 

                              
                                                        

                             

TAROUCA PRONTAS PARA
EXPOSIÇÃO

Cerca de cinquenta peças de
cerâmica já restauradas
aguardam agora o final das
obras de musealização...

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA
VOLUNTARIADO OPTIMUS
ALIVE 2013

A Fundação da Juventude,
em parceria com a Optimus,
está a selecionar jovens
voluntários para o Fest...

CONCURSO DE
FOTOGRAFIA "AROUCA
GEOPARK: PAISAGENS E
CULTURA"

Participe no concurso
fotográfico «Arouca
Geopark: Paisagens e
Cultura»! Até 30 de junho
de 2013, en...

PROCURAM-SE ARTISTAS
PARA O LICE 2013

Lisbon International
Contemporary Exhibition
2013 (LICE) vai ver a luz do
dia a 6 de outubro na
meet...

FESTAS DE LISBOA

Na terceira semana das
Festas de Lisboa’13, o
Lisboa Mistura e o Teatro
das Compras continuam em
des...

CONSULTÓRIO DOS
MUSEUS EM LOURES

A partir de agora pode obter
aconselhamento gratuito,
na Rede de Museus
Municipais de Loures, sobre
...

JORNAL DOS CLÁSSICOS
ADQUIRIDO PELO MUSEU
DO CARAMULO E EDIÇÕES
VINTAGE
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Tipo de Evento
Animação Cultural

Web Site
http://www.cm-alcanena.pt

Data(s) do evento
De 24-06-2013 a 30-08-2013
Distrito: Santarém
Concelho: Alcanena

Entidade do Evento
Câmara Municipal de Alcanena

ver detalhe ...

Tweet 0 Visitantes: 19.741.522
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