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O Centro Ciência Viva do Alviela, Carsoscópio, em Alcanena, vai aliar o prazer da

descoberta científica aos mergulhos na praia fluvial dos Olhos D’Água

O Centro Ciência Viva do Alviela, Carsoscópio, em Alcanena, vai dinamizar até ao final do

mês de agosto duas atividades diferentes que vão aliar o prazer da descoberta científica

aos mergulhos na praia fluvial dos Olhos D’Água.

“Micromundo subaquático” é o nome da atividade que se realiza nos dias 07 e 21 de

agosto, entre as 11:30 e as 12:30, ao passo que “minerais nas pontas dos dedos” é a

proposta para os dias 14 e 28 de agosto, no mesmo horário.

O Carsoscópio de Alcanena vai ainda promover um ATL de verão em que pretende

estimular o gosto pela ciência junto dos mais novos através da realização de experiências

científicas, jogos lúdico-pedagógicos e atividades desportivas, entre outras.

A primeira iniciativa do “Carsoférias” vai decorrer de 11 a 14 de agosto e as atividades

repetem-se de duas em duas semanas, entre as 10:00 e as 18:00.
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