
 

Férias Científicas, Verão 2019 

Centro Ciência Viva de Estremoz 

  

Dos 6 aos 12 anos: “Descobrindo a Tabela Periódica” 

Dos 13 aos 15 e dos 16 aos 18 anos: “Geólogo por 1 dia” 

 

 

Nas férias escolares de verão o Centro Ciência Viva de Estremoz – CCVEstremoz, convida-te a 

realizares um conjunto de atividades científicas, desportivas e lúdicas com a sua Equipa. Como? 

Através da realização de experiências temáticas no Laboratório, nas áreas expositivas do 

CCVEstremoz e também no exterior, com a realização de Saídas de Campo e passeios pela cidade. 

Descobre a presença dos vários elementos da “Tabela Periódica” durante a manhã enquanto pela 

tarde, terás à tua espera um conjunto de atividades desportivas e de animação, em torno da mesma 

temática científica. 

 

As Férias Científicas do CCVEstremoz, proporcionam aos seus participantes uma ocupação 

completa, no período das férias de verão; pretendem ainda, desenvolver competências como a 

curiosidade científica, gosto pela prática desportiva, autodisciplina, responsabilidade, organização e 

cooperação em equipa. 

Dos 6 aos 12 anos 

1ª semana “Tabela Periódica no mar e na atmosfera”) 25 a 28 junho; data limite de inscrição) 21 junho 

2 ª semana “Tabela Periódica no Corpo Humano”) 9 a 12 julho; data limite de inscrição) 05 julho 

3ª semana “Os metais da Tabela Periódica”) 16 a 19 julho; data limite de inscrição) 12 julho 

Dos 13 aos 15 anos; e dos 16 aos 18 anos – “Geólogo por 1 dia” 
Saídas de Campo… Experiências de Laboratório… 

Datas: 28 a 30 de agosto; data limite de inscrição) 26 agosto 

 

Não te esqueças, faz já a Tua inscrição! 

 

 

As Férias Científicas são uma organização do Centro Ciência Viva de Estremoz e contam com o apoio 

da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora – ECTUÉ, do Instituto de Ciências da 

Terra – ICT, do Município de Estremoz e da Agência Nacional para a divulgação e promoção da 

Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva. 
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