
Em cada dia da semana, um tema diferente, com a ciência sempre presente!

2ª-feira: Energizar!

Que tipos de energia existem? Como se formam e como se utilizam?

Vamos procurar resposta a estas e outras questões

3ª-feira: Hidricamente

Um dia dedicado à molécula da vida. Que surpresas a água nos trará?

4ª-feira: Viva a vida

           O planeta está repleto de formas de vida para conhecer… e proteger!

 5ª-feira: Reagindo

Vamos descobrir a química que está presente no nosso dia-a-dia e que

fantásticos resultados a algumas relações podem ter.

6ª-feira: Artistas ou Cientistas?

Com a Arte e a Ciência de mãos dadas, o que iremos conseguir criar?

Temas
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Estas férias os pequenos grandes cientistas vão pôr mãos à obra!

Público-alvo: crianças dos 6 aos 12 anos

A realização das atividades está sujeita a um número mínimo e máximo 

de participantes.

Almoço (tipo piquenique) a cargo dos participantes.

Informação 
geral
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Museu da Água – Estação Elevatória dos Barbadinhos

Rua do Alviela, 12

Lisboa (mapa)

Metro e comboio: estação Santa Apolónia

Autocarros Carris: 735/706/794

Local

03 de julho a 08 de setembro de 2017

2ª a 6ª feira (exceto feriados), das 8h30 às 18h30

8h30-9h: receção dos participantes

18h-18h30: saída dos participantes

Datas e 
horários

27€/participante/dia 

120€/participante/semana*

    Desconto de 10%

- na inscrição do segundo filho

- associados Cerciência e colaboradores Águas de Portugal

*semana com feriado (4 dias): 100€

Inclui seguro

Valores
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https://www.google.pt/maps/place/R.+Alviela+12,+1170-012+Lisboa/@38.719735,-9.1221003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd1933f470cc739f:0x401da384ca5d79a5!8m2!3d38.7197308!4d-9.1199116


♢ As inscrições devem ser feitas com uma antecedência mínima de 5 dias.

♢ Enviar a ficha de inscrição (www.ciencia-em-rede.wix.com/cerciencia - 

secção Agenda) preenchida e assinada para cerciencia.magua@gmail.com

♢ Efetuar o pagamento através de depósito/transferência bancária para a 

seguinte conta (Banco Big): NIB 0061 0050 00557535500 39

IBAN: PT50 0061 0050 00557535500 39

BIC/SWIFT: BDIGPTPL

♢ Enviar comprovativo do pagamento para cerciencia.magua@gmail.com

♢ A inscrição será posteriormente confirmada pela Cerciência.

Cancelamentos

♢ As inscrições poderão ser canceladas com uma antecedência mínima de 5 

dias. A inscrição poderá ser transferida para outras datas (mediante 

disponibilidade de vagas) ou proceder-se-á à devolução do valor da inscrição.

♢ Se por motivos de força maior a organização for forçada a cancelar alguma 

atividade, as respetivas inscrições poderão ser transferidas para outras datas 

(mediante disponibilidade de vagas) ou proceder-se-á à devolução do valor da 

inscrição.

Inscrições
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Cerciência - Ciência em Rede

http://ciencia-em-rede.wix.com/cerciencia

cerciencia.magua@gmail.com

+351 93 37 56 154 

Contactos
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