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Dia 
Manhã 

(10h30-12h30) 
Tarde 

(15h-18h) 
Local Material 

26 Março 
Segunda-feira 

Coelhinho deixou os ovos 
Arte - Attack 

Caça ao ovo APDAF 
Parque linear 

Roupa pratica 

27 Março 
Terça-feira 

Hora de estudo 
Desenhos livres 

Culinária 
Prenda de páscoa 

 

APDAF 
Trabalhos de 

férias  

28 Março 
Quarta-feira 

Passeio 
Pavilhão  do Conhecimento - Teleférico 

Lisboa Roupa prática 

29 Março 
Quinta-feira 

Piscina 
 Municipal 

Videojogos 
          Traz o teu 

Piscinas municipais 
 

APDAF 

 Equipamento de 
piscina, touca  

 

2abril 
segunda-feira 

Piscina 
Municipal 

Gincana de  
Obstáculos 

Piscinas municipais 
 

APDAF 

Equipamento de 
piscina, touca 

3 abril 
terça-feira 

Hora de estudo 
Quebra-cabeças Tarde sobre rodas  

APDAF 
Parque linear 

Trabalhos de 
férias 

Bicicleta, skate, 
patins 

4 abril 
quarta-feira Torneio de futebol 

Parque linear/ 
pavilhão ciclo 

Roupa pratica, 
sapatilhas 

5 abril 
quinta-feira 

Hora de estudo 
Brincadeira livre 

Cinema  APDAF 
Trabalhos de férias 

 

6 abril 
sexta-feira 

 
Explorar o parque  

 

Caminhada ao Centro de 
Dia 

Apdaf Sénior 

Parque linear 
APDAF 

Alqueidão 
Roupa pratica 

A Coordenadora do 1.º Ciclo: 
_________________________ 

(Prof. Sandrina Gil) 

A diretora técnica: 
___________________________ 

(Rita Rebelo, Dr.ª) 
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NOTAS:  

 - No dia de irmos à piscina, caso o número de crianças for elevado faremos dois grupos: 

 (1º e 3º anos: das 10h30 às 12h) e (2ºe 4º anos das 15h30 às 17h) o equipamento necessário é o seguinte: toalha, chinelos, fato de 

banho, touca e 1€ (as crianças com 6 anos não pagam entrada); 

 

- A receção das crianças é feita de manhã até as 10h, caso venham mais tarde deverão avisar; 

- As crianças devem trazer: lanche da manhã, garrafa de água e mochila com os TPC férias; 
- As horas de estudo funcionam das 10h30 às 12h.  

- O almoço é às 12h30 e o lanche é às 16h; 

- No período de férias, os transportes para as atividades extra APDAF são assegurados; 

 

A diretora técnica 

 

______________________________ 

(Rita Rebelo, Dr.ª) 


