Manhã
09h às 12h
Tarde
14h às 17h

Segunda-Feira
18 Dezembro

Terça-feira
19 Dezembro

Quarta-feira
20 Dezembro

Quinta-feira
21 Dezembro

Bolachinhas de
Natal

Museu

Proteção Civil

Bonecos de
Neve

Relvão

Castanheiro
Talentos

Jogos de
Tabuleiro

Cinema com
Pipocas

Sexta-feira
22 Dezembro

Festa de Natal

Descrição das Atividades
Bolachinhas de Natal – Começar a semanas com miminhos doces, confecionados pelos nossos
pasteleiros favoritos.
Relvão - Tarde descontraída num jardim da cidade.
Museu – Vivita ao museu Carlos Machado.
Castanheiro Talentos - Sendo a atividade mais apreciada pelas crianças, pela sua alegria e
criatividade, não podia faltar neste Natal!
Proteção Civil – visita dos formadores da Proteção Civil, que ensinarão diversas medidas preventivas.
Jogos de Tabuleiro – Brincar com interatividade e aprendizagem, com jogos divertidos e educativos.
Bonecos de Neve – Porque são o símbolo mais fofinho do frio e do Natal.
Cinema - Também adorada pelas crianças, é uma atividade a repetir nestas Férias.
Festa de Natal - Neste dia, as crianças estarão em festa. Culinária, música e muita alegria! Deverão
trazer algo para o lanche para partilhar com todas as crianças.

Quarta-feira
27 Dezembro

Quinta-feira
28 Dezembro

Manhã
09h às 12h

Artes
Plásticas

Brincar nos
Insufláveis

Tarde
14h às 17h

Ciência
Divertida

Karaté

Sexta-feira
29 Dezembro

Festa de Ano
Novo

Terça-Feira
2 Janeiro
Pinturas Faciais
Cinema com
Pipocas

Descrição das Atividades
Artes Plásticas – Momento de criação dos nossos pequenos artistas.
Ciência Divertida – Porque já faz parte das nossas férias, aprender a brincar!
Brincar nos Insufláveis – Haverá alguma criança que não goste de pular num insuflável? A festa é para
as crianças!
Karaté – Visita do Sensei Nelson, para uma aula desta arte marcial.
Festa de Ano Novo - Neste dia, as crianças estarão em festa. Culinária, música e muita alegria!
Deverão trazer algo para o lanche para partilhar com todas as crianças.
Pinturas Faciais – Porque faz as delícias das crianças e alegra o nosso dia!
Cinema - Também adorada pelas crianças, é uma atividade a repetir nestas Férias.

