ATELIER EDUCATIVO

5 DE JUNHO DE 2021
15H00
No Atelier Educativo “Vamos Salvar o Planeta” é abordada a questão da sustentabilidade do planeta, a escassez e desperdício de água, o excesso de resíduos que
produzimos no nosso dia-a-dia e a importância da reciclagem. As crianças ao longo da atividade irão perceber que os recursos do planeta não são inesgotáveis. Através da
simulação de uma fábrica, iremos demonstrar que a sustentabilidade também depende da forma como utilizamos os nossos recursos, se não deixarmos que eles se
recomponham, não os estamos a usar de uma forma sustentável. Assim, os Super Agentes da Mudança vieram ao Planeta Terra com a missão muito específica de pedir às
crianças para mudarem os seus comportamentos de forma a evitar-se um enorme desastre ambiental no Planeta Azul. As crianças sentirão o poder de agir pois os nossos
Super Agentes serão capazes de as motivar a serem os agentes da mudança que irão influenciar as famílias e a comunidade que as envolve, de forma optimista, dando-lhes
ferramentas para decidirem e agirem.

Classificação Etária – m/5
Preços:
PREÇO POR
CRIANÇA

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

4,00 €
5,50 €
6,00 €

NOTA: Os pais podem permanecer no Museu e fazer visita livre.
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 2 de junho
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome e idade da criança participante e contacto móvel.
PAGAMENTOS
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

