
Por Tomás Duran a 20 Agosto 2015 em Alcanena, Notícias, Regiões

Tweetar

Verão com animação tem ciência até mais não! Se tens entre 6 e 12 anos, participa
nasCarsoférias 2015 e vem divertir-te com a ciência que te rodeia.

Chegaram as férias e o Centro Ciência Viva do Alviela preparou um programa de Carsoférias
de Verão cheio de aventura e diversão, para os mais pequenos! Estamos inseridos no Parque
Natural das Serras de Aire e Candeeiros e nestas férias seremos verdadeiros exploradores da
natureza. Vamos aprender mais sobre as plantas, identificar os animais que por aqui vivem,
observar fósseis e conhecer o rio Alviela que esconde uma enorme biodiversidade nos locais
mais improváveis.

A Ciência aqui, aprende-se tanto no laboratório como na cozinha e porque no verão o calor
aperta, vamos terminar os dias com um mergulho. Sabias que a areia da praia também conta
histórias?

Neste verão não fiques em casa!

Esta é a Semana Verde em Coruche
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novo single “Blue”

Coito. Passeio de TT regressa este mês

Chamusca. “O mundo dá muitas Vodkas”
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Dador de Sangue

5º Festival Por Estas Bandas em Abril

‘O Templário’ já está nas bancas

Não sabe o que fazer no fim de semana?
Espreite o que temos para si

Festa dos Tabuleiros. João Victal quer um
substituto que mantenha a tradição da
grande festa (C/Vídeo)

Café da Nabancia comemora 30º Aniversário
(C/Vídeo)

Subscreva o nosso resumo diário da
atualidade regional!

Insira o seu endereço de e-mail:

Com este serviço gratuito passará a receber

todos os dias, a partir das 19h, um e-mail com o

resumo da atualidade regional e com os novos

conteúdos do site.

0GostoGosto

Os cookies melhoram a sua experiência neste site. Ao navegar nele, está a aceitar o seu uso e a concordar com a nossa política de privacidade

CARSOFÉRIAS de verão 2015 - Tomar TV http://www.tomartv.com/2015/08/carsoferias-de-verao-2015/

2 de 7 16-03-2016 16:29



O preço do ATL é de 10,00€ por dia, 40,00€ por semana, ou 70,00€ para duas semanas.
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 às condições climatéricas e às
atividades programadas e refeições (lanche da manhã, lanche da tarde e almoço).

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, ou contacte o  Centro
Ciência Viva do Alviela, através do telefone 249 881 805
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Violência no namoro, sabes o que é?
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Gente Resiliente (Ou “Ai Aguenta, Aguenta!”)
(Opinião)

Orçamento Participativo em Tomar,
democracia ou batota?! (Opinião)
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