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Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio:
CARSOFÉRIAS de Natal 2015

Foto ilustrativa

Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de Natal 2015, um programa para crianças
dos 6 aos 11 anos, que decorre de 21 a 30 de dezembro.
Inscreva já o/a(s) seu(s)/suas(s) filho(s)/filha(s) e, neste Natal, ofereça-lhes mais ciência!

As Carsoférias de Natal pretendem estimular nas crianças, com idades compreendidas entre os 6 e
os 11 anos, o gosto pela ciência.

“Nestas férias de Natal temos uma solução para ti! Reunimos os elementos necessários para que
passes uns dias bem divertidos: temos pinhas que não vamos pôr na lareira, um chá convencido que
é um arco-íris e biscoitos cheios de químicos (não há outra forma de os fazer). E ainda te damos as
bases para resolveres um mistério natalício. Reages bem a esta ideia? Se tens entre 6 e 11 anos,
junta-te ao grupo: neste Natal vai haver química entre nós.”

Datas: 21 a 23 de dezembro | 28 a 30 de dezembro

O preço é de 10,00€ por dia e 25,00€ para 3 dias. Desconto de 10% para irmãos.

O preço inclui seguro, atividades e acompanhamento por parte de monitores especializados. Não
inclui alimentação (os participantes devem trazer almoço e lanche).

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

Os participantes devem trazer vestuário e calçado adequado ao frio e às atividades programadas.

O programa repete-se semanalmente.

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, contacte o Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio, através do telefone 249 881
805, do email info@alviela.cienciaviva.pt ou consulte o site
www.alviela.cienciaviva.pt.

Comentários

Solidariedade em Concerto 2016

Solidariedade em Concerto 2016 foi no dia 18/03/2016
pelas 21hoo transmissão em DIRETO do Cine Teatro
Paraíso em Tomar, um concerto promovido pela Escola
Stª Maria dos Olivais a favor das Caritas de Tomar, a
Rádio Cidade de Tomar esteve presente e levou estas
imagens para todos aqueles que nos quiseram
acompanhar.

Mais vídeos >>

 Últimas
Freguesias - Tomar adere à Hora do Planeta e convida-o a participar

Cidade - Rua Professor Andrade com sentido único até à Rua da
Fábrica da Sola

Cidade - GNR volta ao terreno para sensibilizar população para a
limpeza de terrenos

Região - Os Verdes marcam Dia Mundial da Água com uma marcha
no Rio Alviela

Cidade - Alzira Henriques substitui Lurdes Fernandes no Centro de
Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo

Região - Ferreira do Zêzere lança Festival de Teatro Ivone Silva

Cidade - Entroncamento: José Manuel Horta faz hoje 108 anos

Cidade - Tomar: agente da PSP estava de folga mas travou agressão
violenta a idoso

Região - Constância: Centro de Ciência Viva apresenta câmara
detetora de raios cósmicos

Nacional - GNR atenta ao uso de cinto e outros sistemas de retenção
para crianças

Cidade - Obras vão iniciar-se no Cemitério de Marmelais

Freguesias - Concerto de Coro e Órgão em Dornes pela Canto Firme

Região - Via Sacra "Uma vela a Jesus" em Dornes

Região - GNR detém cinco condutores por condução sob efeito do
álcool e quatro por não terem carta

Freguesias - Mulheres de São Pedro assinalaram o Dia Internacional
da Mulher

Cidade - Linhaceira promove Festival de Sopas do Campo

Freguesias - Cantinho Solidário já funciona em São Pedro

Freguesias - PSP apreende três armas de fogo

Desporto - Raquel Marques de Tomar no "Enduro FIM Xperience da
Mulher"

Cidade - Mais uma Noite de Jazz em Tomar com os Liftoff

1. U H F
A lágrima caiu

2. Pedro Abrunhosa & Camané
Quero voltar para os braços da minha

mãe
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