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As atividades ocorrerão no mês de julho

Casa da Ciência promove evento de férias on-line
O projeto é um programa da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto
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O projeto Férias com Ciência, promovido pela Casa da Ciência da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, abre as
inscrições para a edição on-line A Magia da Ciência, que vai ser realizada nos dias 20, 21 e 22 de julho.
Podem participar do evento estudantes que tem entre 13 e 18 anos, e que estejam cursando entre o 7º ano do ensino
fundamental ao 3º ano do ensino médio.
Para receber o certificado de conclusão no final do evento, é necessário que os participantes enviem vídeos ou fotos
de no mínimo quatro experiências feitas em casa, além de comentar os resultados e apresentar dúvidas.
https://www.revide.com.br/index.fcgi/noticias/educacao/casa-da-ciencia-promove-evento-ferias-com-ciencia/
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Anúncios



Não exibir mais este anúncio

Anúncio? Por quê?

As experiências que devem ser feitas vão estar disponíveis no canal do YouTube da Casa da Ciência. E o material
precisa ser enviado para o e-mail contato@casadaciencia.com.br até o dia 30 de julho.
Mais informações entre em contato pelo telefone (16) 2101-9308, ou pelo e-mail da Casa da Ciência.
Casa da Ciência

Protege as axilas e
Anúncios
O dia a dia das suas axilas
Experimente Agora
devolve sua beleza
Não exibiremais
este anúncio Anúncio? Por quê?
merece cuidado
proteção.
natural.
A Casa da Ciência é um programa do Hemocentro de Ribeirão Preto que começou em 2001, como parte do Programa
Educacional do Centro de Terapia Celular (CTC) da Universidade de São Paulo (USP).
O programa apresenta uma linha educacional que conta com apoio de pesquisadores e pós-graduandos da USP e do
próprio Hemocentro. E busca desenvolver atividades de ensino de ciências com objetivo de aproximar a pesquisa
científica de alunos e professores da rede básica de ensino e apoiá-los.
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11 pessoas curtiram isso. Seja a primeira pessoa entre seus amigos.

0 comentários

Classificar por Mais recentes

Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook

Anúncio

Nova Correção do FGTS
Entre com Ação de Correção do FGTS p/ seus clientes antes d
modulação de efeitos pelo STF
Ponto Jurídico
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