Programa Trimestral
Este programa vai contemplar o agendamento de atividades de novembro e dezembro, e partilha
de atividades que nasceram com o nosso projeto “Faça Chuva ou Faça Sol”.
-Todas as terças feira vamos a pé ao parque da Quinta do Chiado. Vamos tentar incluir, sempre
que possível, crianças da sala do 1 ano nesta atividade de todas as semanas. Esta experiencia
será a custo zero.
- A ida à mata dos medos vai contemplar mais 2 visitas durante o ano letivo, fevereiro e abril.
Para que a vivência nesta mata seja experienciada em alturas climatéricas diferentes o que
pressupõe diferentes paisagens. E talvez em julho, se acontecer será com grande surpresa.

novembro e dezembro 2017
NOVEMBRO
Dia 14,21,28 (3ª feira) – Vamos vivenciar a Natureza
Faça chuva ou faça sol vamos ao parque da Quinta do Chiado, a pé.
Aprender a andar na rua sem mão dada com um colega, usufruir do trajeto como um passeio
de prazer, saber ser responsável por si próprio.
Hora: De manhã
Sala: 1 e 2 anos, pré-escolar
Dia 11 (6ª feira) – São Martinho
Vamos às compras, corrida de castanhas voadoras.
Local: Parque quinta e Era uma Vez1,2,3
Dia 30 (5ª feira) – Visita ao Navio Viana do Castelo
Vamos visitar o navio que anda em missão de ajuda aos refugiados, aprender coisas
novas e almoçar no local.
Esta é uma visita privilegiada e só possível porque nos foi feito o convite pelo Comandante
Galocha (pai da Lara).
Saída/regresso: 10h00 / 15h00
Sala: 2 anos e pré-escolar
Valor: 8.00€

DEZEMBRO
Dia 05,19 (3ª feira) – Vamos vivenciar a Natureza
Faça chuva ou faça sol vamos ao parque da Quinta do Chiado, a pé.
Dia 12 (3ª feira) – Mais uma vez Ana e Nuno
Sempre ao leme, os nossos profissionais da máquina fotográfica.
Hora: De manhã
Sala: Todas
Dia 14 (5ª feira) – Sessão Temática para Pais
“Redescobrir a Natureza e o Brincar”, a sua importância no desenvolvimento da criança.
Com Dr. Marta Baptista, psicóloga clínica.
Hora: 18.00 horas
Sala: Pais, avós, tios, primos ou amigos….
Valor: 5.00€ por pessoa / 8 por casal
Dia 20 (4ª feira) – Vamos à Mata dos Medos e Arriba Fóssil
Visita orientada pela Bióloga Teresa Morais, jogos e exploração da mata. Surpresas de
natal.
Saída/regresso: 10.00 / 13.00
Sala: Sala 2 anos e pré-escolar
Valor: 10.00€
Dia 21 (5ª feira) – Conto de Natal
Qui Sá de um natal longínquo?
Sala: Todas
Dia 22 (6ª feira) – Festa de Natal
Será para contrariar tendências….
Hora: 16.00
Sala: Todas as Famílias

FELIZ Natal e Ano Novo

