
Férias de verão com ciência para crianças e jovens

Este verão desafiam-se os jovens entre os 6 e os 11 anos a divertirem-se com a ciência que há na Terra, no Carsoscópio – Centro
de Ciência Viva do Alviela, de 27 de junho a 9 de setembro, entre as 10h00 e as 18h00.

carsoferias_verao

Sabemos que precisamos de água para viver mas será que a água doce tem açúcar e a
salgada tem sal? Se há vida no nosso planeta, o Sol é também responsável por isso… e por conseguirmos cozinhar algo para o
lanche: vamos construir um forno solar! Vamos ser investigadores e explorar a geobiodiversidade existente junto ao rio Alviela e
descobrir a vida que se esconde num charco. Hummm… rochas e minerais são a mesma coisa? E para abrir o apetite para a
ciência: deliciosas gomas de agar-agar e lagartos de pão-de-leite.

O preço das Carsoférias é de 10€ por dia, 30€ quatro dias (semana de 15 a 19 de agosto), 35€ uma semana e 65€ duas semanas
(10% de desconto para irmãos), tendo um número máximo de 20 participantes e mínimo de seis.

Cientistas no campo 2016

Para jovens entre os 15 e os 17 anos, há férias científicas que desafiam os participantes a explorar a biologia, geologia e
hidrogeologia do Maciço Calcário Estremenho.

Quem gosta do contacto com a natureza e de ciência não pode perder Cientistas no Campo, as férias científicas que o Centro
Ciência Viva do Alviela organizou para estes jovens, de 11 a 13 de julho.

São três dias onde vão explorar a biologia, geologia e hidrogeologia do Maciço Calcário Estremenho. Como? Com saídas de
campo, recolha e análise de águas, visita a laboratórios e exploração da ciência e tecnologia associada a uma importante indústria
da região: os curtumes.

O preço dos Cientistas no Campo é de 50€, tendo um número máximo de 15 participantes e mínimo de seis (inscrição
obrigatória).

Para mais informações, consultar www.alviela.cienciaviva.pt ou www.facebook.com/CCVdoAlviela
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