
      

Centro Ciência Viva do Alviela
10 de outubro de 2014 (Alcanena)

Com a chegada do novo ano letivo, o Centro Ciência Viva do Alviela abre novamente as suas portas fora

de horas para mais uma edição da Noite do Professor. É já no próximo dia 10 de outubro que iniciam as

atividades, a partir das 18h00, prolongando-se até ao dia seguinte.
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Na Noite do Professor 2014 os profissionais da educação (professores e educadores) podem conhecer a

oferta  educativa  para  o  ano  letivo  2014/2015,  onde  se  incluem  as  exposições  Geódromo,  Carso  e

Quiroptário - que permitem ficar a saber mais sobre as regiões calcárias –, as atividades laboratoriais e as

saídas de campo que preparámos para os vários níveis de ensino.

A participação em todo o programa deste evento (incluindo o alojamento) é gratuita e inclui uma refeição

ligeira. Os participantes nas atividades devem trazer calçado confortável e roupa adequada às condições

meteorológicas. O alojamento é em regime de camarata/beliche.

Os  interessados  deverão  fazer  a  sua  inscrição  em  formulário  próprio  disponível  em

www.alviela.cienciaviva.pt e enviar para visitas@alviela.cienciaviva.pt (inscrições até 8 de outubro).

Esperamos por todos os professores no Centro Ciência Viva do Alviela!

Programa

10 de outubro

18h00 – 18h30: Registo

18h30 – 18h45: Boas vindas

18h45 – 21h30: Exploração do Centro e mostra de atividades

18h45 – 19h45: Noite dos Morcegos (máx. 40 participantes)* (percurso pedestre)

21h30: Refeição ligeira

11 de outubro

09h00 – 18h00: Saída de campo "Do oceano à estalactite" (máx. 60 participantes)* (percurso em autocarro

/ pedestre)

18h00: Encerramento

* Mediante pré-inscrição

 

Produtos Sugeridos

Ciência a Brincar 6 - Descobre as Plantas

Pack 3 Herbários

Sê a primeira entre os teus amigos a gostar disto.GostoGosto
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