
Plano de atividades para as férias de Natal 

Organizado e dinamizado pelos professores da sala de estudo 

 

 

Horário: das 9h00 às 18h30 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES E CONTACTOS – Ver no verso da folha    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Inscrevo o aluno(a) ___________________________________________________________________ do ____ ano, turma ____, nas atividades de Natal da APEEJM. 
 

Os almoços na cantina, estão incluídos no preço a pagar. 

 

 
Assinatura do Encarregado de educação: _________________________________________________________________________________ 

18 dezembro 19 dezembro 20 dezembro 23 dezembro 27 dezembro  30 dezembro 03 janeiro 

 
Visita à Fábrica do 

Ouro 
 (Póvoa de Lanhoso) 

 
PERLIM 

Santa Maria da Feira 
9.00 às 18:30 

 
Culinária 

(Cookies de Natal) 
 

  
Culinária de Natal 

 

 
Yoga ou Relaxamento 

 
 

 
Atelier 
(Velas) 

 

 
Piscina 

(Bombeiros)  
 

Almoço na cantina  
Almoço da cantina 

(Piquenique) 
Almoço na cantina Almoço na cantina Almoço na Cantina Almoço na cantina Almoço na Cantina 

 
Ropeskipping 

(Pavilhão) 

 
PERLIM 

Santa Maria da Feira 

 
Fraterna 

(Entregar os Cookies)  

 
*Cidade Natal 
(Guimarães) 

 
Cinema + pipocas 

Guimarães 
Shopping** 

 
Pavilhão 

(atividades 
desportivas)  

 
Aula de Circuito e 
Jogos Tradicionais 

 
OBS: 
1. Os alunos devem trazer 

lanche da manhã e lanche 

da tarde. 

2.. Os EE devem recolher os 

alunos na escola. 

OBS: 
1. Os alunos devem levar 
lanche para a manhã e para 
a tarde. 
2.. Os EE devem recolher os 
alunos na escola. 

OBS: 
1. Os alunos devem levar 
lanche para a manhã. 
2.. Os EE devem recolher os 
alunos na escola. 

OBS: 
1. Os alunos devem levar 
lanche para a manhã e para 
a tarde. 
2.. Os EE devem recolher os 
alunos na escola. 

OBS: 
1. Os alunos devem levar 
lanche para a manhã e para 
a tarde. 
2.. Os EE devem recolher os 
alunos no **GUIMARÃES 
SHOPPING até às 18:30 

OBS: 
1. Os alunos devem levar 
lanche para a manhã. 
2.. Os EE devem recolher os 
alunos na escola. 

OBS: 
1. Os alunos devem levar 
lanche para a manhã e para 
a tarde. 
2.. Os EE devem recolher os 
alunos na escola. 

 Alunos(as) Sala de Estudo  Alunos (as) Externos(as)  

 A primeira semana 25€   35€  

As duas primeiras semanas 40€  55€  

Todas as semanas 50€  70€  

INSCRIÇÕES ATÉ DIA  
6 DE DEZEMBRO 



Plano de atividades para as férias de Natal 

Organizado e dinamizado pelos professores da sala de estudo 

 

 
A inscrição, bem como o comprovativo de pagamento, devem ser entregues até dia 6/12 OBRIGATORIAMENTE às professoras Gisela Alves ou Cristina Marques. 
 
 
 

Contactos dos professores 
 

Gisela Alves 963763121 

Angélica 937364131 

Cristina 912037573 

Rui 936415939 

Silvia 914144055 

Vanda 918526799 

 

Vagas limitadas. Os alunos serão admitidos por ordem de inscrição e respetivo pagamento. É dada prioridade aos alunos da Sala de Estudo. Há um 

número mínimo de inscritos de 20 alunos para que as atividades possam ser realizadas. 

 

Horário: das 9h00 às 18h30, no entanto, a escola encontra-se aberta a partir das 8h00. Se tiver necessidade de deixar o seu educando antes das 9h00 

informe, por favor, a professora Gisela. 

 

*A Cidade Natal é uma atividade promovida pela Câmara Municipal de Guimarães no centro da cidade. 

 

Não há reembolsos de valores pagos, com a exceção da não realização de alguma das semanas do plano de atividades. 


