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Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de Páscoa 2016, um programa para crianças dos 6 aos 11

anos, que decorre de 21 a 24 de março e de 28 de março a 1 de abril. As Carsoférias de Páscoa 2016

pretendem estimular o gosto pela ciência junto dos mais novos, através da realização de atividades

científicas, lúdicas e desportivas. O ATL realiza-se entre os dias 21 e 24 de março e de 28 de março a 1 de

abril, entre as 10:00h e as 18:00h.

“As próximas férias escolares trazem com elas o Coelho da Páscoa, os ovos de chocolate e as amêndoas

açucaradas. Mas será que os coelhos põem ovos, as amêndoas nascem com açúcar e o chocolate vem das

galinhas? Estas respostas estão entre as novas flores e a erva fresquinha do Alviela. Nas férias da Páscoa, sai

da toca: temos experiências com ovos, uma caça ao ovo de chocolate e uma escavação paleontológica que te

vai mostrar que as galinhas já tiveram dentes!

Se tens entre 6 e a 11 anos, junta-te a nós. Há muito para descobrir nas Carsoférias!”

O preço é de 10,00€ por dia, 40,00€ para 5 dias e 32,00€ para 4 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 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 6 (inscrição obrigatória).

Para inscrições e mais informações, contacte o Centro Ciência Viva do Alviela, através do telefone 249 881

805, do email info@alviela.cienciaviva.pt ou consulte o site www.alviela.cienciaviva.pt.
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