
FÉRIAS DE 
NATAL 22

As mais criativas e divertidas



FÉRIAS DE NATAL 22

DATAS

SEMANA 1:
19 a 23 Dez.

SEMANA 2:
29 a 30 Dez.

Espaço aberto a partir das 9h 
Recolha das crianças até às 

18h

HORÁRIO

9h30 às 17:30 IDADE:

3 aos 12 anos

185€/ SEMANA*
DESCONTOS: Irmãos -10%

2ª semana -12%

VALORES:

*Alimentação incluída



FÉRIAS DE NATAL 22
2ª f   19/12 3ªf   20/12 4ªf    21/12 5ªf   22/12 6ªf    23/12

9h00
9h30

RECEÇÃO DAS CRIANÇAS

Mundo de Natal!
Vamos enfeitar o Mundo Ita 

com decorações de Natal  
brilhantes, coloridas e 

divertidas!  Grinaldas, enfeites, 
bolas e árvores de Natal, nada 

irá faltar!

Concurso Árvores 
e Coroas de Natal

Com imaginação e 
diferentes 

materiais vamos 
construir as árvores e 
coroas de Natal mais 

criativas!

Postais de Natal
Brilhos, autocolantes, 

papeis especiais, carimbos 
fita e tudo o mais…tudo 

para construirmos Postais 
únicos para este Natal!

Bolachinhas de Natal
Mini-chefs estão preparados?  
Avental , chapéu e colher de 

pau na mão vamos cozinhar as 
bolachas mais giras e 
coloridas deste Natal!

Presépio divertido
Com rolos de papel e 

diferentes tecidos 
vamos construir um 
presépio tão giro e 

engraçado, para colocar 
na nossa árvore de 

Natal.

12h30
14h00

ALMOÇO

Tela de Natal
Ao som de música natalícia 
vamos pintar uma tela de 

Natal com diferentes tintas, 
canetas, lápis, giz, aguarelas, 

brilhos, sorrisos e muita 
animação!

Experiências 
Natalícias

Verdade, vamos fazer 
neve! E colocar uma 

estrela em movimento! 
Surpresas mágicas não 

vão faltar!

Caça ao Presente
Um dos elfos do Pai Natal 

escondeu 
alguns presentes. 

Seguindo o rasto do 
trenó será que vamos 

conseguir encontrar todos 
os presentes?

Enfeite Personalizado 

para a Árvore de Natal 
Com farinha, tintas, 

criatividade e muitos brilhos 
vamos modelar um enfeite de 

Natal personalizado para 
tornar a nossa árvore de Natal 

especial!

O Pai Natal está a 
chegar

Vamos divertir-
nos com uma corrida 

de obstáculos e desafios 
e criar a chegada do pai 

Natal á nossa 
casa!

17h30
18h00

RECOLHA DAS CRIANÇAS

Programa indicativo, poderá sofrer ligeiras alterações



FÉRIAS DE NATAL 22
2ª f   26/12 3ªf   27/12 4ªf    28/12 5ªf   29/12 6ªf    30/12

9h00
9h30

RECEÇÃO DAS CRIANÇAS

Uma Estrela para 2022
Vamos criar a nossa
estrela do ano novo,

enchê-la de cor,
emoções e muita

imaginação!

Sombras chinesas
Com cartão e paus de 

espetadas vamos fazer 
sombras chinesas  e 

criar uma história para 
apresentar pequeno 
teatro criado por nós 

Craft Chocolate 
Quente

Com pratos de papel, cola, 
algodão, estrelas e muita 

criatividade vamos 
construir o chocolate 
quente mais giro de 

sempre!

Bolinhos de Ano Novo
Com farinha e ingredientes 
vamos cozinhar os  bolinhos 
mais deliciosos de sempre e 

dentro deles colocar uma 
mensagem surpresa.

Globos de Ano 
Novo 

Vamos construir um 
globo brilhante e enchê-
lo com flocos de neve e 
com os nossos sonhos e 

desejos para o ano 
novo!

12h30
14h00

ALMOÇO

Elfos em movimento
Os Elfos perderam-se do Pai 

Natal, vamos ajudá-los a 
percorrer o caminho de olhos 
vendados e a ultrapassar os 

desafios sensoriais!

Corrida de Trenós
Vamos construir vários 
trenós e, num cenário 
de neve recriado por 

nós, vamos deslizar, rir 
muito e ver quem 
ganha a corrida!

Costura Divertida! 
Tecidos , botões, linhas, 

fitas ,cores,
padrões, texturas 
tesouras, cola e

contas…tudo para
costurarmos um acessório

para o ano  novo!

Jogo de Tabuleiro 
Gigante

Vamos construir um jogo de 
tabuleiro gigante onde nós 
somos os peões! Com um 

grande dado, quem consegue 
passar pelos desafios e chegar 

até ao fim?

Baile Fim de Ano
Vamos terminar o nosso 

ano com alegria , 
música, dança e jogos.

E descobrir qual a 
mensagem secreta que 
2022 nos  deixa para o 

próximo ano. 

17h30
18h00

RECOLHA DAS CRIANÇAS

Programa indicativo, poderá sofrer ligeiras alterações


