
 
JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE 

  CAF EB1/JI MANIQUE – 2018/2019 

 
 

PLANIFICAÇÃO DA INTERRUPÇÃO LETIVA DE VERÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 

Acolhimento e 
brincadeira livre 

 

Oficina de culinária 
e científica 

 
 
 
 
 
 

Piscina na escola 

Passeio  
(manhã) 

 

Campo de futebol 
de Bicesse 

 

 

 
Piscina na escola 

Oficina criativa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Piscina na escola 

Passeio 
(dia todo) 

 

Paintball 

+ 

Parque Marechal 
Carmona 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 

Acolhimento e 
brincadeira livre 

 
Definição de 
grupos e do 

desafio da semana 
 

Jogos de água/ 
mangueirada 

Praia do Tamariz 
(Grupo 1) 
(manhã) 

 

Oficina criativa 
 
 

Piscina na escola 

Sobre Rodas 
(Bicicletas, 

trotinetes, patins e 
skates) 

 

 
Oficina científica 

 

 

Piscina na escola 

Praia do Tamariz 
(Grupo 2) 

(manhã) 

 

Oficina de culinária 
 

Piscina na escola 

Passeio 
(dia todo) 

Parque do Alvito 
(Monsanto) 

+ 

Bounce 
Trampolins 
(Alfragide) 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 

Acolhimento e 
brincadeira livre 

 

Definição do 
desafio da semana 

 

 
Oficina de culinária 

Passeio  
(manhã) 

Campo de futebol 
de Bicesse 

 
 
 

Oficina científica 

 

Piscina na escola 

Passeio (Grupo 1) 
(manhã/tarde) 

Praia da Conceição 
+ 

Arborismo 

(Parque de Palmela) 
 

Escola (Grupo 2) 

Jogos de equipa/ 

Piscina na escola 

Passeio (Grupo 2) 
(manhã/tarde) 

Praia da Conceição 
+ 

Arborismo 

(Parque de Palmela) 
 

Escola (Grupo 1) 

Jogos de equipa/ 

Piscina na escola 

Hora do conto/ 
Oficina criativa 

 
 

Jogos de água/ 
mangueirada 



 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 

Definição de 
grupos e do 

desafio da semana 
 
 

Passeio 
(tarde) 

Jardim de Bicesse 

Praia do Tamariz 
(Grupo 1) 
(manhã) 

 

Oficina criativa 
 

Piscina na escola 

Sobre Rodas 
(Bicicletas, 

trotinetes, patins e 
skates) 

 

 
Oficina científica 

 

Piscina na escola 

Praia do Tamariz 
(Grupo 2) 

(manhã) 

 

Oficina de culinária 
 

Piscina na escola 

Passeio 
(dia todo) 

Piscinas de 
Santarém 

 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 

Definição do 
desafio da semana 

 
 

Visita surpresa 
(na escola) 

 
 

Jogos de água/ 
mangueirada 

Passeio (Grupo 1) 
(manhã/tarde) 

Desportos Naúticos 
Surf ou Bodyboard 

(Praia de Carcavelos) 

+ 
Piquenique 

 

Escola (Grupo 2) 

Jogos de tabuleiro/ 

Piscina na escola 

Passeio (Grupo 2) 
(manhã/tarde) 

Desportos Naúticos 
Surf ou Bodyboard 

(Praia de Carcavelos) 

+ 
Piquenique 

 

Escola (Grupo 1) 

Jogos de tabuleiro/ 

Piscina na escola 

 

 

 

Torneio surpresa 
(na escola) 

 
 

 

 

Piscina na escola 

Passeio  
(manhã) 

Campo de futebol 
de Bicesse 

 
 
 
 
 

Cinema na escola 

 
Piscina na escola 

2ª feira 3ª feira    

29/07 30/07    

Passeio 
(manhã/tarde) 

 

Jardim de Bicesse 
 

Hora do conto/ 
Oficina criativa 

 

Torneio de jogos 
de água 

“Jogos sem 
Fronteiras” 

 

Acantonamento 
(dormir na escola) 

   

INFORMAÇÕES ÚTEIS: 

- Não é permitida a utilização de telemóveis, equipamentos eletrónicos, brinquedos ou jogos vindos de casa. As 
equipas não serão responsáveis por qualquer dano ou extravio dos mesmos. 

- Trazer todos os dias lanche para a manhã/tarde, garrafa de água, protetor solar e chapéu. 

- No dia do passeio trazer roupa confortável e adequada, chapéu, uma mochila com os lanches e garrafa de água. 

- Material para a piscina: toalha, fato de banho, chinelos, muda de roupa interior. 

- Material para a praia: fato de banho, chapéu e mochila com toalha, roupa interior, protetor solar (deverá ser 
aplicado em casa previamente), garrafa de água, lanche da manhã (o lanche da tarde deverá ficar na escola). 

- Material para o acantonamento: saco de cama, bolsa com objetos de higiéne pessoal (escova de dentes, escova 
do cabelo), toalha, pijama, roupa para vestir à noite e para o dia seguinte. Informações adiconais serão dadas 
posteriormente. 

- Planificação sujeita a alterações decorrentes de imprevistos. 


