
12/2/2014 Carsoférias de Carnaval: actividades de tempos livres em Alviela - Maior Tv

http://maiortv.com.pt/carsoferias-de-carnaval-actividades-de-tempos-livres-em-alviela/ 1/3

 Pesquisar

Contratos de gás e electricidade nas

lojas CTT

Estamos hoje a viver mais de acordo

com as possibilidades

Distrital do PSD solidária com

municípios que perdem tribunais

Turma do Bem leva sorrisos à cidade

de Trancoso

Últimas Notícias

Carsoférias de Carnaval: actividades de tempos
livres em Alviela

Publicado em 12 de Fevereiro de 2014 10:01

Estão a chegar as Carsoférias de Carnaval

2014, um programa de actividades de

tempos livres dedicado aos mais novos no

Centro Ciência Viva do Alviela

Serpentinas, confettis, mascarilhas! É

Carnaval no Centro Ciência Viva do

Alviela e, por isso, aí estão mais umas

Carsoférias, com muitas actividades

que prometem animar o Carnaval dos

mais novos. Dirigido a jovens dos 6 aos

12 anos de idade, as CARSOFÉRIAS de

Carnaval 2014 pretendem estimular o

gosto pela ciência através da realização de actividades científicas e lúdicas. As

Carsoférias de Carnaval realizam-se nos dias 3, 4 e 5 de Março, entre as 10h00 e

as 18h00.

Apanhar insectos com armadilhas para depois observá-los à lupa, preparar um

lanche de chocolate, construir máscaras de animais ou realizar experiências

científicas que nos fazem atravessar areias movediças, são apenas algumas das

actividades que vão dar mais ciência ao Carnaval.

O preço das Carsoférias é de 10,00€ por dia e 25,00€ três dias, tendo um número

máximo de 20 participantes e mínimo de 6 (inscrição obrigatória). Para mais

informações, consultar www.alviela.cienciaviva.pt.
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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 interactivas foram alvo de requalificação, destacando-se

a criação de uma nova área no Carso, sala dedicada à formação do carso e à

acção da água sobre a rocha.

Novos módulos no 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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