
 

CAF EB1 MANIQUE – 2017/2018 
 
 

PLANIFICAÇÃO DA INTERRUPÇÃO LETIVA DE VERÃO  
 
 
 

(*) Sujeito a confirmação posterior. 
 
 
 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 

Acolhimento e 
brincadeira livre 

 
 

Piscina na escola 

 
 

Oficina criativa 
(Jangadas 

flutuantes) 

Passeio* (9h-18h) 
 

Museu do Mar  
(Teatro de luz negra) 

 
Parque de Palmela 

(Arborismo) 

Piscina na escola 

 
 

Hora do conto/ 
Jogo de equipas 

(Salvar o mar) 
 

Oficina de 
culinária 

(Gelado no saco) 
 

Oficina criativa 
(Sombras da 

natureza) 
 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 

 
Piscina na escola 

 
 

Jogo de equipas 
(Quiz|Levanta-te 

ou senta-te) 
 

Praia do Tamariz 
 (9h-12h) 

 
 

Oficina criativa 
“Dinossauros 3D” 

 

 
Piscina na escola 

 
 

Oficina de 
culinária 

(Fósseis comestíveis) 
 

Passeio 
DinoParque 

(9h00-17h00) 

 
Oficina científica 

(Fósseis de 
dinossauros) 

 
Sobre rodas 

(Trotinetas, patins e 
skates) 

 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9/07 10/07 11/07 12/07 13/07 

Piscina na escola 

 
 
 

Jogos de exterior 
 

Praia do Tamariz 
 (9h-12h) 

 
 

Hora do Conto/ 
Oficina criativa 

 

Passeio* 
Parque aquático de 

Santarém 
(dia todo) 

 
 

Oficina científica 
(Bolas de sabão) 

 
 
 

Jogos de água e 
mangueirada 

Jogos de tabuleiro 
 
 
 

Passeio 
RTP 

(13h00-17h30) 
 



 (*) Sujeito a confirmação posterior. 
 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 

 
Piscina na escola 

 
 
 

Oficina creativa 
(Spinner de papel) 

 
 

Praia do Tamariz 
 (9h-12h) 

 
 

Hora do Conto/ 
Oficina criativa 

 

 
Piscina na escola 

 
 
 

Oficina creativa 
(Borrifadelas de cor) 

 
 

Sobre rodas 
(Trotinetas, patins e 

skates) 
 

 
Oficina científica 
(Bola saltitona) 

Torneio 
Ping-Pong 

 
 

Passeio*  
Bounce Trampolins 

Alfragide 
(13h30 – 17h) 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 
 

Piscina na escola 

 
 

Oficina de 
culinária 

(Gomas saudáveis) 
 

Praia do Tamariz 
 (9h-12h) 

 
 

Cinema na escola 
 

Torneio de  
jogos de água 

(Jogos sem 
fronteiras 
Manique) 

Passeio 
Pedra Amarela 
(9h30-16h30) 

Piscina na escola 

 
 

 
Festa de Verão 

 

2ª feira 

30/07 

 Brincadeira Livre 

INFORMAÇÕES ÚTEIS: 

- Não é permitida a utilização de telemóveis, equipamentos eletrónicos, brinquedos ou jogos vindos de casa. As 
equipas não serão responsáveis por qualquer dano ou extravio dos mesmos; 

- Trazer todos os dias lanche para a manhã/tarde, água e protetor solar; 

- No dia do passeio trazer uma mochila com os lanches, uma garrafa de água e trazer vestido roupa confortável e 
adequada; 

- Material para a piscina: toalha, fato de banho, touca, chinelos, muda de roupa interior; 

- Material para a praia: toalha, fato de banho, chapéu, protetor solar, já posto e para reforçar na praia; 

- Planificação sujeita a alterações decorrentes de imprevistos. 


