
  

EB1/JI São Pedro do Estoril 

Tlm: 934348533 

Email: vitamina.saopedroestoril@gmail.comvitamina.saopedroestoril@gmail.com 



Semana de 3 a 7 de Setembro 

 

HORÁRIOS 2ª F - 03 3ª F - 04 4ª F - 05 5ª F – 06 6ª F – 07 
      
 
 

7h30 – 12h00 
 
 

Boas Vindas 
Jogos de 

apresentação 
Mini-chefes Vamos à praia Brincadeira livre 

12h00 – 13h00 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO PIQUENIQUE ALMOÇO 
 
 

13h00 – 19h00 
 
 

Brincadeira livre 
Jogos de 

apresentação 
Jogos tradicionais 

Splash!! Jogos com 
água 

Cinema na escola 
 

 

  

 

Semana de 10 e 14 de Setembro 

 

HORÁRIOS 2ª F – 10 3ª F - 11 4ª F – 12 5ªF – 13 6ª F - 14 
      

7h30 – 12h00 Vamos à praia Rodas e Rodinhas 
Construções em 

cartão em tamanho 
real 

“O Teatro vai à 
Escola” 

“Vamos ginasticar 
no nosso ginásio” 

12h00 – 13h00 PIQUENIQUE ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

13h00 - 19h00 
Splash!! Jogos 

com água 
Rodas e Rodinhas 

Construções em 
cartão em tamanho 

real 

Atividade 
relacionada com o 

teatro 

Splash!! Jogos com 
água 

 

 



Atividades 

Vamos à Praia: Para esta atividade as crianças deverão trazer toalha de praia, calções/fato de banho, chapéu/boné, chinelos e protector solar. 

Rodas e rodinhas: Para esta actividade as crianças poderão trazer de casa trotinetas, patins, skates, triciclos, etc. Relembramos que os brinquedos 

são de uso partilhado (com exceção dos patins) e devem trazer equipamento de protecção (capacete, cotoveleiras…).  

Regulamento 

Almoços e Lanches: 

- As férias irão decorrer na EB1/JI São Pedro do Estoril e os encarregados de educação deverão efetuar a compra das refeições nos locais 

previstos (Câmara Municipal de Cascais)  

- Todos os dias as crianças terão que trazer dois lanches, um para o período da manhã, outro para a tarde. 

 

Brinquedos: 
 
- As crianças poderão trazer brinquedos, sendo estes de uso partilhado com as outras crianças do ATL (conforme consta do regulamento, o ATL 

não se responsabiliza pela danificação ou extravio dos mesmos); 

Pais, Mães e Encarregados de Educação: 
 
- O material das crianças (lancheiras, roupa e brinquedos) deverá vir devidamente identificado;  

- As crianças deverão trazer roupa adequada às atividades a desenvolver, nomeadamente roupas práticas e ténis;  

- Para além das regras aqui indicadas, a frequência das AAAF nas férias implica o respeito do regulamento. 

 


