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CCVEstremoz  Sénior 

Quanto pagar por programa? 

 
Consultar Equipa CCVEstremoz 



Como Proceder? 

A realização destes programas requer a marcação prévia com o Centro Ciência 

Viva de Estremoz, através de email, telefone ou fax. 

 

O que é um Centro Ciência Viva? 
 

É um local onde a Ciência e a Tecnologia rompem as paredes dos laboratórios 

que normalmente os confinam, indo ao encontro dos visitantes. Um local onde é 

possível interagir com o que está exposto; tocar, experimentar, descobrir, são 

uma necessidade ao longo de toda a visita.  
 

No Centro Ciência Viva de Estremoz pode descobrir como funciona o local onde 

todos habitamos… a Terra. Um planeta maravilhoso onde todos os fenómenos 

estão interligados. 

Neste âmbito o CCVEstremoz disponibiliza para os Seniores 3 programas, 

constituídos cada um por um dia de actividade, sendo os horários ajustados, 

mediante as solicitações e necessidades. 

 
 
 
 

O que se pode fazer? 
 

Programa “Terra: Um Planeta Agitado” 
Permite dar a conhecer a dinâmica do Planeta Terra, nomeadamente: De onde 

vem a água das chuvas? E dos Rios? Porque existem vulcões? Será a energia, 

fonte de vida? O que são milhões de anos?  

 
 

 
 

 

 

Programa “Volta ao Sistema Solar” 
O Sistema Solar do CCVEstremoz, um dos poucos existentes em todo o mundo, está 

construído à escala do Concelho de Estremoz. Num todo de 34km podem-se visualizar 

e perceber o que é isso do Sistema Solar, as galáxias e a nossa maior estrela, o Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa “Solo e Barro” 
“Da Pedra ao Boneco de Barro de Estremoz”, há um longo caminho a percorrer… Nes-

ta actividade os seniores  terão oportunidade de conhecer a história e origem dos 

mármores de Estremoz que, por incrível que pareça acaba por nos levar aos bonecos 

de Estremoz. No final poderão construir um “Boneco de Barro” e levá-lo consigo para 

mais tarde continuar, cozê-lo no forno e/ou pintar com tintas. Este realiza-se com a 

colaboração do Museu Municipal de Estremoz - Professor Joaquim Vermelho.  


