Venha com o Clube PT fazer uma tarde de atividades no Visionarium e traga os seus familiares e amigos!
O Visionarium não é apenas um museu. É uma aventura pelo conhecimento. Um vasto conjunto de experiências e novas sensações que
vão despertar a tua curiosidade.
PROGRAMA CIÊNCIA +
Este experiência inclui as seguintes atividades:
16H00: ADORO EXPERIMENTAR
Está na hora de por as mãos na massa.
No Laboratorium vamos realizar uma pequena atividade experimental que vai com certeza mostrar-lhe como tudo aquilo que nos rodeia
tem uma simples e curiosa explicação científica.
Os mais novos vão adorar e todos vão querer repetir.
16h30 : SCIENCE SHOW
Sejam bem-vindos a este espetáculo onde a Ciência é o grande protagonista.
Imaginam-se capazes de fazer… gelo instantâneo, pasta de dentes para elefante, chamar pelo génio da lâmpada...!
Façam uma boa viagem pela Amazing Science
17H00: TEA BREAK
O tempo já convida a uma bebida quente.
Fazemos uma pequena pausa para uma relaxante chávena de chá.
17h15: CAVE – SALA IMERSIVA
A maior sala imersiva - CUBE do mundo faz agora parte da exposição do Visionarium.
Trata-se de um equipamento de projeção a 3 dimensões que permite ao visitante a interação com ambientes virtuais.
Experimente viajar pelo sistema solar, entrar a bordo de um veleiro, ou sentir a adrenalina de uma montanha russa virtual.
Quem quiser, no final das atividades ainda poderão visitar livremente:
VISITA À EXPOSIÇÃO PERMANENTE
Visite a nossa exposição permanente e conheça os grandes mistérios da Ciência.
Uma viagem enriquecedora pelas quatro grandes áreas do saber: Terra, Matéria, Vida e Universo.
Saiba quais as principais descobertas que mudaram o mundo da Ciência e da Tecnologia a nossa forma de entender o Cosmos.

INSCRIÇÕES E PAGAMENTO ATÉ DIA 7 DE ABRIL

ADULTOS

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares
e praticantes)

10,00€

Funcionários PT no ativo:

11,50€
12,00€

Não Sócio Clube PT

CRIANÇAS
DOS 4 AOS 12
ANOS

BILHETE FAMILIA 3

BILHETE FAMILIA 4

8,00€

26,00€

32,00€

10,00€

27,50€
28,00€

33,50€
34,00€

(2 adultos+1 criança) (2 adultos+2 crianças)

HORA E LOCAL DE ENCONTRO

15H45
VISIONARIUM
Centro de Ciência do Europarque
4520-153 Santa Maria da Feira

INSCRIÇÕES e PAGAMENTO:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome e idade de todos os participantes.
PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições – 7 de Abril):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições, caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo para
um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

