CAMP O D E F É R IA S N ATA L 201 7
(1 . º a o 9 . º a n o)

EN SI NO BÁSI CO
18 dez (2.ª feira)

19 dez (3.ª feira) 20 dez (4.ª feira) 21 dez (5.ª feira)

“Com uma
perna às
costas”

“Conhecer
como a palma
da mão”

“Atirar o barro
à parede”

“Meter a mão
na massa”

“Ser pau para
toda a colher”

Decorações de
Natal

Arte com
chocolate

Atelier de
culinária

Postais de
Natal

Visita à fábrica
do chocolate

Caça ao Pai
Natal

Dia do Desporto

Dia da História
e Geografia

26 dez (3.ª feira)

27 dez (4.ª feira)

28 dez (5.ª feira)

29 dez (6.ª feira)

“Andar nas
bocas do
mundo”

“Abrir o jogo”

“Misturar
alhos com
bugalhos”

“Do pé para a
mão”

Dia das Línguas

Valores

1.ª Semana:
2.ª Semana:

Jogos
Matemáticos
Passeio pelo
centro de Braga

Alunos CJPII
35,00€
12,50€

22 dez (6.ª feira)

2 jan (3.ª feira)
“Saltar à vista”

Música e Dança
Dia das
Ciências

Cinema e
pipocas

Externos
70,00€
25,00€

Ao valor das semanas acresce o custo das
refeições

As atividades fora do Colégio só se realizam com o
mínimo de 15 alunos inscritos.

Dia do Desporto

CA M P O D E FÉR IAS N ATAL 2017
PRÉ-ESC O LAR
18 dez (2.ª feira)

19 dez (3.ª feira) 20 dez (4.ª feira) 21 dez (5.ª feira)

“Com uma
perna às
costas”

“Conhecer
como a palma
da mão”

Dia do Desporto

26 dez (3.ª feira)

“Andar nas
bocas do
mundo”

Dia das Línguas

Dia da História
e Geografia

“Atirar o barro
à parede”

“Meter a mão
na massa”

“Ser pau para
toda a colher”

Decorações de
Natal

Visita à fábrica
do chocolate

Atelier de
culinária

Postais de
Natal

Arte com
chocolate

Caça ao Pai
Natal

27 dez (4.ª feira) 28 dez (5.ª feira) 29 dez (6.ª feira)
“Abrir o jogo”

Cinema Nova
Arcada
Jogos
matemáticos

22 dez (6.ª feira)

“Misturar
alhos com
bugalhos”

Dia das
Ciências

Valores
1.ª Semana:
2.ª Semana:

“Do pé para a
mão”

2 jan (3.ª feira)
“Saltar à vista”

Música e dança
Cinema e
pipocas

Alunos CJPII
35,00€
20,00€

Dia do Desporto

Externos
70,00€
40,00€

Ao valor das semanas acresce o custo das
refeições
A atividades no exterior do colégio só se realizam
com o mínimo de 15 alunos inscritos.

