
JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE 

CAF EB1 Malangatana  – 2018/2019 

 
 

PLANIFICAÇÃO DA INTERRUPÇÃO LETIVA DE VERÃO  
 

 

 

 

 

 

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

24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 

Acolhimento e 
brincadeira livre 

 
Jogos de exterior  

Piscina na escola  

 
 

Jogos de exterior 

Passeio 
Arborismo 

Parque da Paiã 
(9h00-17h30) 

Passeio 
Kids Music Fest 

(Jardim do 
Casino Estoril) 
(10h00-16h30) 

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

01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 

 
Piscina na escola  

 
 

Preparação para 
a festa de 
talentos 

Passeio 
Piscina Quinta da 

Fonte (Caneças) 

(9h00-17h30) 

 

Piscina na escola 

 
 

Cinema com 
pipocas 

Passeio 
Grutas de Mira 
D’Aire e parque 

aquático 
(8h30-17h30) 

 
Piscina na escola 

 
 

 

Apresentação dos 

talentos. 

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

08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 

Piscina na escola 

 
 

 
 

Brincar com a 
Natureza 

Praia do Tamariz 
(9h às 12h) 

 
 

Piscina na escola 

   
Piscina na escola 

 
 

 
Sobre rodas 

(Trotinetas, patins e 
skates) 

 
 

Passeio 
Andar de barco 
Salvaterra de 

Magos 
(8h30-17h30) 

Piscina na escola 

 
 

 

Mangueirada e 

Jogos de água 



 

 

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

15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 

 
 Piscina na escola 

 
 

 
Preparação de 

talentos 
 

Praia do Tamariz 
 (9h-12h) 

 
 

Cinema na escola 
com pipocas 

Piscina na escola 

 
 

 

Brincar com a 
Natureza 

Passeio 
 

Parque da Mónica 
e 

Bounce 
(9h30-17h30) 

Piscina na escola 

 
 

Apresentação de 

talentos. 

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

22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 

 Piscina na escola 

 
 

 
Jogos de exterior 

Praia do Tamariz 
 (9h-12h) 

 
 

Sobre rodas 
(Trotinetas, patins e 

skates) 

 

Piscina na escola 

 
 

 
Mangueirada e 

Jogos de água 

Passeio 
Piscina de 

Monsanto  

(9h30-17h30) 

 Piscina na escola 

 
 

 

Jogos de exterior  

2ª feira 

29/07 

Sobre rodas 
(Trotinetas, patins e 

skates) 

 
Cinema na escola 

com pipocas. 

3ª 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 


