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Domingo, 17 Maio 2015 | Visto - 76 Dance Movies Férias no Clube Pelicas Nestas férias de verão o
Clube Pelicas preparou muitas atividades que vão fazer as delícias das crianças: jogos, teatro, visitas,
cinema, entre muita animação. A partir dos 6 anos; 85EUR/semana; semanas de 15 de junho a 31 de
julho, das 9h às 17h30 Atmosfera M Rua Júlio Dinis, 158 - 4º Porto T. 220 004 270 Férias na Natureza
Espaços lúdicos e formativos que o parque criou para as crianças privilegiando atividades de
descoberta da natureza, contacto com alguns animais e outras experiências de ar livre. 6 aos 14 anos;
30 de junho a 4 de julho; julho - 7 a 11, 14 a 18, 21 a 25; 28 de julho a 1 de agosto; agosto - 4 a 8,
11 a 14, 18 a 22, 25 a 29 de agosto Parque Biológico de Gaia Gaia T. 227878137 Férias na Quinta da
Escola A cerca de uma hora de Lisboa localizada em pleno Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros, este é o local ideal para a realização de muitas atividades em contacto com a natureza:
Rappel, escalada, slide, BTT, entre muitas atividades. 7 aos 16 anos; 280EUR; semanas e 28 de junho
a 29 de agosto. Pranima Rua da Assunção, 42 Sala 18/19, 3º, Lisboa T. 211 919 259 It`s a Small
World III Campo de férias internacional onde vamos descobrir varias zonas da Europa, onde o campo,
a montanha, a cidade e a praia irão fazer parte deste fantástico itinerário. Uma viagem fantástica,
cheia de alegria, motivação e sonhos, sempre com uma base de segurança e responsabilidade patente
em todas as atividades que realizamos. A partir dos 12 anos; 1.610EUR; 1 a 19 de agosto Pranima
Rua da Assunção, 42 Sala 18/19, 3º, Lisboa T. 211 919 259 Dance Movies Este verão vamos dançar
as músicas de alguns filmes que estão na nossa memória: Fame; Grease e Mamma Mia. Aulas de hip
hop, música, sapateado, contemporâneo, criação de cenário e criação de figurino. Através da dança e
da música será criado um musical repleto de imaginação que os pais serão convidados a assistir. 3 aos
5 anos, 6 aos 9 anos e 10 aos 12 anos; 130EUR/semana e almoço 7EUR/dia; 22 a 26 de junho, 29 de
junho a 3 de julho, julho - 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31, agosto - 17 a 21, 24 a 28 e de 31 a 4 de
setembro, das 9h15 às 16h30 (pode permanecer das 8h30 às 19h30) Dance Spot Rua Fernando Vaz
10-B, Lisboa T. 214 003 877 Artes Performativas A arte dramática, imaginação, ideias e sentimentos
vão estar na ordem deste workshop. Atividades que ajudam no desenvolvimento da personalidade das
crianças e na construção da sua visão do mundo. 6 aos 16 anos; 130EUR; 29 de junho a 3 de julho,
julho - 6 a 10, 13 a 17, 20 a 24 e 27 a 31, das 9h às 18h Instituto Superior de Agronomia Tapada da
Ajuda, Lisboa T. 934 512 418 A Volta do Mundo Um conjunto de atividades diversificadas, que
contemplam de forma equilibrada as vertentes física, emocional, social, expressiva e espiritual das
crianças. 6 aos 13 anos; 155EUR; semanas de 15 de junho a 11 de setembro, das 8h30 às 18h Ousar
Crescer Rua 25 de Novembro de 1975, 4A, Miraflores, Algés T. 214 104 198 Férias no Zoo As crianças
mais crescidas têm a oportunidade de conhecer de perto algumas espécies através de encontros com
tratadores, treinadores e outros técnicos do Zoo. Os mais pequenos vão fazer atividades que
aprofundam conhecimentos sobre os vários grupos de animais. 3 aos 5 e dos 6 aos 16 anos; semanas
de 15 de junho a 4 de setembro, das 9h às 18h Jardim Zoológico Praça Marechal Humberto Delgado,
Lisboa T. 217 232 900 A minha Rua é uma Paisagem Como se fossemos arquitetos da paisagem,
vamos projetar e sonhar o nosso bairro dedicando um espaço à natureza. Reutilizando objetos do
nosso lixo ou do quotidiano vamos criar esculturas-vaso onde plantaremos as flores ou as sementes
que gostaríamos de ver na nossa rua. 5 aos 10 anos; 6 a 10 e 13 a 17 de julho, das 10h as 17h
Centro Cultural de Belém Praça do Império, Lisboa T. 213 612 899 Férias no Património Programas
recheados de visitas, brincadeiras e ateliês para estimular a criatividade dos mais novos! As crianças
vão agradecer estas férias tão divertidas. 6 aos 14 anos; 12 a 18 e 19 a 25 de julho (ferias no campo)
e a partir de 1 de junho (férias na cidade) MAPA Amoreiras Shopping Center, Lisboa T. 217 974 587
Férias no Zmar Um programa pedagógico em harmonia com o meio ambiente. Algumas das atividades
incluem arvorismo, torneios desportivos, passeios ambientais, festas e animação noturna, corridas de
karts, banhos na piscina entre muitas atividades. 6 aos 16 anos; a partir de 215EUR; 6 a 12 de julho
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Zmar Eco Campo Herdade A-de-Mateus, EN 393/1, Odemira. T. 283 690 010
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