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Semana de 25/06 a 29/06 
25/06 – Atividades na 

escola 
26/06 –  Piscina Clube 

do Rio 
27/06 – Praia Lagoa 

de Albufeira 
28/06 – Feriado 

Municipal 
26/06 –  Piscina Clube 

do Rio 
07h30 às 09h00 Acolhimento 

– jogos de tabuleiro 
07h30 às 09h00 

Acolhimento –– Parque 
Zeca Afonso junto às 

piscinas 

07h30 às 08h30 - 
acolhimento 

 
 
 
 
 
 

Feriado Municipal 

07h30 às 09h00 
Acolhimento –– Parque 

Zeca Afonso junto às 
piscinas 

09h00 às 10h30 
 Robótica 

09h00 às 10h00 – Jogos no 
Parque 

08h30 – saída do 
autocarro – Lagoa de 

Albufeira 

09h00 às 10h00 – Jogos no 
Parque 

10h30 às 11h00 - Lanche da 
manhã 

10h00 – entrada nas 
piscinas 

10h30 – Lanche da manhã 10h00 – entrada nas 
piscinas 

 

11h00 às 12h30 – 
Continuação da atividade 

10h30 – Lanche da manhã 11h00 – atividades na 
água 

10h30 – Lanche da manhã 

12h30 às 14h00 Almoço 12h30 - almoço 12h30 - almoço 12h30 - almoço 

14h00 – Patinagem 14h00 – Atividades no 
Parque 

14h00 – jogos livres 14h00 – Atividades no 
Parque 

17h00 às 17h30 lanche da 
tarde 

17h00 – Lanche da tarde 15h00 – Regresso a praia 17h00 – Lanche da tarde 

17h30 – Regresso às salas 41 
e 44 - Jogos de tabuleiro 

17h30 – regresso ao ponto 
de encontro  

18h00 –  regresso á escola 17h30 – regresso ao ponto 
de encontro  

 
Estas atividades estão sujeitas a alterações, devido às condições atmosféricas e à disponibilidade dos parceiros envolvidos.  
Os alunos deverão trazer: boné, protetor solar (aplicar antes de sair de casa), chinelos (na mochila), fato de banho, toalha, muda de 
roupa confortável e clara, lanche da manhã e da tarde e água.  
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Semana de 02/07 a 06/07 
02/07 – Atividades 

na escola 
03/07 – Atividades 

na escola 
04/07 – Tuga 

Natura 
05/07 – Praia de 

Sesimbra 
06/07 – Parque 

da Cidade 
07h30 às 09h00 

Acolhimento – jogos de 
tabuleiro 

07h30 às 09h00 
Acolhimento – jogos de 

tabuleiro 

07h30 às 10h00 - 
acolhimento 

07h30 às 08h30 - 
acolhimento 

07h30 às 09h00 
Acolhimento dos 

alunos junto a 
AMAC (transporte 

ida e volta a cargo dos 
pais) 

09h00 às 10h30 
Jogos Tradicionais 

09h00 às 10h30 
Culinária 

10h00 – Atividades 
Tuga Natura 

08h30 – saída do 
autocarro – Praia de 

Sesimbra 

09H00 – Passeio 
pelo parque 

10h30 às 11h00 - Lanche 
da manhã 

10h30 às 11h00 - 
Lanche da manhã 

1hh00 – Lanche da 
manhã 

11h30 - Atividades 
Tuga Natura 

10h30 – Lanche da 
manhã 

10h30 – Lanche da 
manhã 

11h00 às 12h30 – 
Continuação da atividade 

11h00 às 12h30 – 
Continuação da 

atividade 

11h00 – atividades na 
água 

11h00 – Jogos no 
parque 

12h30 às 14h00 Almoço 12h30 às 14h00 Almoço 12h30 às 13h30 - 
almoço 

12H30 – almoço 12h30 às 14h00 - 
Piquenique 

14h00 – Patinagem 14h00 – Patinagem 13h30 – continuação 
do passeio pelo Zoo 

14h00 – Jogos Livres 14h00 – Atividades 
no Parque 

17h00 às 17h30 lanche 
da tarde 

17h00 às 17h30 lanche 
da tarde 

16h30 – Regresso para 
a escola 

15h00 – atividades na 
água 

17h00 – Lanche da 
tarde 

17h30 – Regresso às 
salas 41 e 44 - Jogos de 

tabuleiro 

17h30 – Regresso às 
salas 41 e 44 - Jogos de 

tabuleiro 

17h30 – Regresso à 
sala 44 - Jogos de 

tabuleiro 

18h00 – regresso à 
escola 

17h30 – regresso 
ao ponto de 

encontro AMAC 
Estas atividades estão sujeitas a alterações, devido às condições atmosféricas e à disponibilidade dos parceiros envolvidos.  
Os alunos deverão trazer: boné, protetor solar (aplicar antes de sair de casa), chinelos (na mochila), fato de banho, toalha, muda de 
roupa confortável e clara, lanche da manhã e da tarde e água.  
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Semana de 09/07 a 13/07 
 

09/07 – Atividades na 
escola 

10/07 – Quinta 
Pedagógica dos Olivais 

11/07 - Piscina Clube 
do Rio 

12/07 – Atividades na 
escola 

13/07 – Praia Lagoa de 
Albufeira 

07h30 às 09h00 Acolhimento 
– jogos de tabuleiro 

07h30 às 08h30 - 
acolhimento 

07h30 às 09h00 
Acolhimento – Parque Zeca 

Afonso junto às piscinas 

07h30 às 09h00 
Acolhimento – jogos de 

tabuleiro 

07h30 às 08h30 - 
acolhimento 

09h00 às 10h30 
Robótica 

08h30 – saída do autocarro 
– Quinta dos Olivais 

09h00 às 10h00 – Jogos no 
Jardim 

09h00 às 10h30 
Jogos Desportivos (Futsal, 

andebol, volei) 

08h30 – saída do autocarro 
– Lagoa de Albufeira 

10h30 às 11h00 – Lanche da 
manhã 

10h30 – Lanche da manhã 10h00 – entrada nas 
piscinas 

10h30 às 11h00 – Lanche da 
manhã 

10h30 – Lanche da manhã 

11h00 às 12h30 – 
Continuação da atividade 

 10h30 – Lanche da manhã 11h00 às 12h30 – 
Continuação da atividade 

11h00 – atividades na água 

10h45 – Passeio pela quinta 
 

 

12h30 às 14h00 Almoço 12h30 às 13h30 – 
piquenique 

12h30 - almoço 12h30 às 14h00 Almoço 12h30 – almoço 

14h00 – Patinagem 13h30 – Atividade 
programada pela quinta 

14h00 – Atividades no 
Parque 

14h00 – Discoteca/ Karaoke 
Insuflavel 

14h00 – jogos livres 

17h00 às 17h30 lanche da 
tarde 

16h30 – Regresso para a 
escola 

17h00 – Lanche da tarde 16h30 às 17h30 – Lanche 
partilhado 

16h30 – Regresso para a 
escola 

17h30 – Regresso às salas 41 
e 44 – Jogos de tabuleiro 

17h30 – Regresso à sala 44 
– Jogos de tabuleiro 

17h30 – regresso ao ponto 
de encontro 

17h30 – Regresso às salas 
41 e 44 – Jogos de tabuleiro 

17h30 – Regresso às salas 
41 e 44 – Jogos de tabuleiro 

 
Estas atividades estão sujeitas a alterações, devido às condições atmosféricas e à disponibilidade dos parceiros envolvidos.  
Os alunos deverão trazer: boné, protetor solar (aplicar antes de sair de casa), chinelos (na mochila), fato de banho, toalha, muda de 
roupa confortável e clara, lanche da manhã e da tarde e água.  
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Semana de 16/07 a 20/07 

16/07 – Atividades na 
escola 

18/07 – Atividades na 
escola 

17/07 - Piscina Clube 
do Rio 

19/07 – Praia de 
Sesimbra 

20/07 – Sírios Parque 
Pegões 

07h30 às 09h00 Acolhimento 
– jogos de tabuleiro 

07h30 às 09h00 
Acolhimento – jogos de 

tabuleiro 

07h30 às 09h00 
Acolhimento – Parque Zeca 

Afonso junto às piscinas 

07h30 às 08h30 - 
acolhimento 

07h30 às 08h30 
Acolhimento – jogos de 

tabuleiro 

09h00 às 10h30 
Robótica 

09h00 às 10h30 atividade 
culinária (bolo bolacha) 

09h00 às 10h00 – Jogos no 
Jardim 

08h30 – saída do 
autocarro – Praia de 

Sesimbra 

08h30 – saída do autocarro 
para o Sírios Parque 

 

10h30 às 11h00 - Lanche da 
manhã 

10h30 – Lanche da manhã 10h00 – entrada nas 
piscinas 

10h30 – Lanche da manhã 10h30 – Lanche da manhã 

11h00 às 12h30 – 
Continuação da atividade 

 10h30 – Lanche da manhã 11h00 – atividades na 
água 

11h00 – Escalada / Slide 
Piscina 11h00 às 12h30 

continuação da atividade 
 

12h30 às 14h00 Almoço 12h30 às 14h00 – almoço 12h30 – almoço 12h30 - almoço 12h30 às 14h00 Almoço 

14h00 – Patinagem 14h00 – cinema na escola 
(pipocas) 

14h00 – Atividades no 
Parque 

15h00 – atividades na 
água 

14h00 – Piscina 

17h00 às 17h30 lanche da 
tarde 

17h00 às 17h30 lanche da 
tarde 

17h00 – Lanche da tarde 16h30 – lanche da tarde 16h30 – lanche da tarde 

17h30 – Regresso às salas 41 
e 44 - Jogos de tabuleiro 

17h30 – Regresso à sala 44 - 
Jogos de tabuleiro 

17h30 – regresso ao ponto 
de encontro  

17h30 – Regresso á escola 17h30 – Regresso á escola 

 
Estas atividades estão sujeitas a alterações, devido às condições atmosféricas e à disponibilidade dos parceiros envolvidos.  
Os alunos deverão trazer: boné, protetor solar (aplicar antes de sair de casa), chinelos (na mochila), fato de banho, toalha, muda de 
roupa confortável e clara, lanche da manhã e da tarde e água.  
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Semana de 23/07 a 27/07 

Estas atividades estão sujeitas a alterações, devido às condições atmosféricas e à disponibilidade dos parceiros envolvidos.  
Os alunos deverão trazer: boné, protetor solar (aplicar antes de sair de casa), chinelos (na mochila), fato de banho, toalha, muda de 
roupa confortável e clara, lanche da manhã e da tarde e água.  

23/07 – Jardim Zoológico 25/07 – Praia Lagoa de 
Albufeira 

24/07 - Piscina Clube 
do Rio 

26/07 – Atividades na 
escola 

27/07 - Atividades na 
escola 

07h30 às 08h30 - acolhimento 07h30 às 08h30 - 
acolhimento 

07h30 às 09h00 
Acolhimento - Parque Zeca 

Afonso junto às piscinas 

07h30 às 09h00 
Acolhimento – jogos de 

tabuleiro 

09h00 – Hora de acordar – 
higiene pessoal 

08h30 – saída do autocarro – 
Jardim Zoológico 

08h30 – saída do autocarro 
– Lagoa de Albufeira 

09h00 às 10h00 – Jogos no 
Jardim 

09h00 às 10h30 
Caça ao Tesouro 

09h30 – Pequeno-almoço 

10h30 – Lanche da manhã 10h30 – Lanche da manhã 10h00 – entrada nas 
piscinas 

10h30 – Lanche da manhã 10h30 – Jogos com água 

 11h00 – atividades na água 10h30 – Lanche da manhã 11h00 - Patinagem 

12h30 às 13h30 - almoço 12h30 - almoço 12h30 – almoço 12h30 às 14h00 Almoço 12h30 às 14h00 - almoço 

13h30 – continuação do passeio 
pelo Zoo 

14h00 – Jogos livres 14h00 – Atividades no 
Parque 

14h00 – Atelier de 
expressões (Moldura para 

Photo Booth) 

14h00 – Passagem de fotos 
das ferias, jogos livres 

16h30 – Regresso para a escola 16h30 – Regresso 17h00 – Lanche da tarde 17h00 às 17h30 lanche da 
tarde 

17h00 – Lanche da tarde 

17h30 – Regresso à sala 44 - 
Jogos de tabuleiro 

17h30 – Regresso às salas 
41 e 44 – Jogos de tabuleiro 

17h30 – regresso ao ponto 
de encontro 

18h00 às 19h30 – 
Preparação para o jantar 

17h30 – Regresso às salas 
41 e 44 - Jogos de tabuleiro 

 19h30 às 21h00 – jantar 
(pizza) 

 

 21h00 – Discoteca 


