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19 de julho de 2018 Cursos e Palestras, Destaques Nenhum comentário

Casa da Ciência tem projeto “Férias com Ciência”

Estão abertas as inscrições para a décima quarta edição do projeto Férias com Ciência que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de julho, das 14h30 às
17 horas, promovido pela Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto.
O tema deste ano é S.O.S Férias ao mar e vai contar com diversas atividades sobre: Biodiversidade, ecossistemas, interações ecológicas, adaptações
evolutivas e o impacto do ser humano sobre os mares e oceanos.
Para participar, basta preencher o formulário aqui. A inscrição é gratuita e as vagas, que são para estudantes com idade acima de 13 anos, são
limitadas.
As atividades serão no Museu e Laboratório de Ensino de Ciências (MuLEC), Rua Clóvis Vieira, 27, no campus da USP, em Ribeirão Preto.
Exposição “Ambiente Marinho”
Quem não puder participar do projeto, pode visitar a exposição Ambiente Marinho, nos dias 23 e 24 de julho, das 9 às 17 horas também no
MuLEC. Não é necessário inscrição e a visita é aberta ao público.
Mais informações: (16) 2101-9308 ou contato@casadaciencia.com.br.
Por: Maju Petroni (com informações de Eduardo Vidal)
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