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                        Informação sobre as Férias de Verão 2012 
 
 

Informamos sobre as atividades que irão decorrer de 15 de junho a 31 de julho. 
Durante todo o período: atividades de Expressão Dramática e Inglês para todas as 
crianças. Também haverá karate e informática. Ver informação anexa. 

 
 
 
18 de junho: 1º e 2º ano – Diário de Notícias     
Partida: 10h30 – Regresso: 13h00 
Levar - lanche e boné do A. T. L. e assento elevatório. 
 
19 de junho: 1ºB e 2ºA – SIC        
Partida: 13h30 - Regresso: 16h 
Levar assento elevatório 
 
20 de junho: 3º e 4º ano – Museu do Traje 
Partida: 9h30 – Regresso: 12h30 
Levar – lanche, boné do A.T.L., assento elevatório 
 
21 de junho: 1º e 2º ano – Museu do Traje 
Partida: 9h30m – Regresso: 12h30 
Levar - lanche boné do A. T. L., assento elevatório 
 
22 de junho: 3º e 4º ano – Arvorismo no Jamor 
Partida: 9h00 – Regresso: 12h30 
Levar - lanche e boné do A. T. L., assento elevatório 
 
25 de junho: 3º e 4º ano – Diário de Notícias 
Partida: 10h30 – Regresso: 13h00 
Levar - lanche e boné do A.T.L. e assento elevatório, 
 

26 de junho: 2ºB e 2º C- SIC 
Partida: 13h30 - Regresso: 16h 
Levar assento elevatório 
 
27 de junho: 1º e 2º ano - Parque aquático de Santarém 
Partida: 8h15 – Regresso: 17h 
Levar - lanche e almoço picnic, boné do A.T.L., assento elevatório, fato de banho, toalha e 
protetor.  
 
28 de junho: 3º e 4º ano - Parque aquático de Santarém 
Partida: 8h15m – Regresso: 17h 
Levar - lanche e almoço picnic, boné do A.T.L., assento elevatório, fato de banho, 
toalha e protetor. 
 
29 de junho: Atividade na escola para todas as crianças: Zenius.  
Atividades audiovisuais dentro de um insuflável, sobre Estrelas e 
Planetas; o Baile dos astros. 
Durante a manhã e início da tarde. 
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Praia de 02-07 a 13-07  
 
 
16 de julho: 1º e 2º anos: Palácio Nacional Queluz-visita com 
animação histórica 
Partida: 9h30 -- Regresso: 13h30 
Levar - lanche e boné do A.T.L., assento elevatório,  
 
18 de julho: 3º e 4º anos Palácio Nacional de Queluz- visita com 
animação histórica  
Partida: 9h30 -- Regresso: 13h30 
Levar - lanche e boné do A.T.L., assento elevatório,  
 
20 de julho: Festa final de ano  
Começo pelas 17h.  
Apresentações de expressão dramática organizadas pelo prof. Amadeu. 
Danças organizadas pelas monitoras. Lanche partilhado. 
 
23 de Julho: Atividades de Surf – 4ºano e 3º A e B  
Partida: 8h30 -- Regresso: 13h30 
Levar - lanche e boné do A.T.L., assento elevatório, fato de banho, toalha e protetor. 
 
Insuflável na escola  
 
24 de Julho: Atividades de Surf – 3ºC e 2º ano 
Partida: 8h30 -- Regresso: 13h30 
Levar - lanche e boné do A.T.L., assento elevatório, fato de banho, toalha e protetor.                                                         
 

Insuflável na escola  
 

25 de Julho: Atividades de Surf – 1º ano  
Partida: 8h30 -- Regresso: 13h30 

Levar - lanche e boné do A.T.L., assento elevatório, fato de banho, toalha e protetor 

 
27 de julho: Cinema no Fonte Nova, deslocação a pé.  
Partida: 10h00 -- Regresso: 13h00 
Levar - lanche e boné do A.T.L.  
 
Entregar confirmações até dia 12 de Junho. 
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