
Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de verão 2015, um programa de atividades de tempos

livres para crianças dos 6 aos 12 anos. O ATL de verão – CARSOFÉRIAS 2015 pretende estimular o gosto pela

ciência junto dos mais novos através da realização de experiências científicas, jogos lúdico-pedagógicos,

atividades desportivas e muito mais. Verão com animação tem ciência até mais não! Se tens entre 6 e 12

anos, participa nas Carsoférias 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? 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
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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.

www.cm-alcanena.pt
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