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Tema da interrupção Letiva: “Que colecionas tu?” 

 
Como vamos fazer?  

Nestas férias vamos aprender tudo sobre coleções. O que é uma coleção? O que é um colecionador? O que se pode 

colecionar? Onde se guardam as coleções?... Tantas perguntas às quais responder! Entra nesta aventura de verão e vem 

explorar e criar as tuas coleções. 

 

“Os museus são as casas das coleções!... COLEÇÃO parecia mesmo uma palavra importante, até porque 

rimava com coração… 

- As coleções são feitas pelos colecionadores. Pessoas que gostam muito, mas mesmo muito, de uma coisa… 

- São muitas vezes achados raros!... 

- Então um colecionador é também um explorador!...” 

 

 

 

- Jardins-de-Infância Cesaltina Fialho Gouveia, Maria Margarida Rodrigues, Alto da Peça, Fátima Campino, 

Bicesse,  Fernando Teixeira Lopes, Alvide e Manique– de 29 de junho a 30 de julho 
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2.a Feira 3.a Feira 4.a Feira 5.a Feira 6.a Feira 

29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 

 

 

 

Acolhimento 

 

Brincadeira Livre 

 

 

 

 

Oficina do Conto: 

 

 

Que tipo de coleções 
existem? O que é um 
colecionador? O que se pode 
colecionar? Que colecionas 
tu? 

 

 

Vem descobrir! 

 

Splash: 

Atividades com água, 
mangueiradas e muito mais! 

 

 

 

Jogos de Exterior: 

Macaca, escondidas, 
apanhada,macaquinho do 

chinês… tantos jogos 
divertidos! 

 

 

 

Oficina das Artes: 

Onde guardamos as nossas 
coleções? 

 

“ Os museus são as casas das 
coleções! Como as coleções 
não gostam de viver sozinhas, 
os museus abrem as portas 
para as pessoas entrarem…” 

 

 

E se construísses o teu 
museu pessoal, para  
guardar as tuas 
coleções! 

 

Splash: 

Atividades com água, 
mangueiradas e muitos 
jogos! 

 

Quando o calor aperta 
aproveita para te 

refrescares. Estás 
pronto para a diversão? 

 

 

 

Semana – de 29/06 a 03/07 
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2.a Feira 3.a Feira 4.a Feira 5.a Feira 6.a Feira 

06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 

 

Oficina das Artes: 

Vamos dar início à nossa 
coleção! E se fizéssemos 
uma pulseira? 

 

 

 

Vem aprender o que 
consegues fazer com 
fios e cartão! 

 

Oficina de Ciência: 

“Areia Mágica” 

Sabes como é esta 
areia? Nem é sólida 
nem é líquida, é meio 
viscosa… Mas diversão 
não vai faltar quando 
com ela brincares! 

 

 

 

 

Splash: 

Mangueiradas, jogos com 
água e muita diversão! 

 

 

Balões de água, baldes 
e esponjas, copos, 

garrafas, 
borrifadores…as 

possibilidades são 
infinitas! 

 

Oficina de 
Movimento: 

Gincanas, concursos de 
dança, jogos com 
movimentos! 

 

 

Queres pôr os teus 
músculos a mexer? 

 

Splash: 

Mangueirada e brincadeiras 

Porque o calor continua 
a apertar, com água  
brincar! 

Caça e coleciona: 

“Caça ao tesouro” 

Queres procurar mais 
objetos para a tua 
coleção? Vamos à 
caça! 

 

Semana - de 06/07 a 10/07 
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2.a Feira 3.a Feira 4.a Feira 5.a Feira 6.a Feira 

13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 

 

Oficina de 
Culinária: 

“Gelados” 

 
 
 

Receitas de verão para 
aumentar a coleção! Vai 
um geladinho? É fruta 

ou chocolate? 

 

Oficina de Ciência: 

“Pimenta, água e detergente 
da loiça” 

 

Micróbios... à distância! 

Com esta experiência 
vais perceber porque é 
importante termos 
sempre as mãos bem 
limpinhas! 
 

 

Splash: 

Atividades com água, 
mangueiradas e muito mais! 

 

 

 

Refresca-te! 

 

 

 

 

Oficina de 
Movimento: 

Jogos com movimento 

 

 

 

Já alguma vez 
experimentas-te andar 
em carrinho de mão? 

 

Splash: 

Atividades e jogos com água 

 

 

A brincadeira continua! 

 

Brincadeira livre 

Semana - de 13/07 a 17/07 
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2.a Feira 3.a Feira 4.a Feira 5.a Feira 6.a Feira 

20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 

 

Oficina do Conto: 

“ João e a floresta de betão” 

 

Oficina das Artes: 

“Flores de papel” 

 

Vamos continuar a 
colecionar! 

 

 

Oficina de Ciência: 

“Experiências com flores” 

 

 

Flores que mudam de 
cor! Será mesmo 
possível? 

 

Vem experimentar! 

 

Splash: 

Mangueirada! 

 

Jogos de exterior: 

 

Corrida de sacos, saltar 
à corda, arcos e bolas, 
jogo da corda, rede dos 
peixinhos… A que 
queres brincar hoje? 

 

Oficina de 
Movimento: 

Já experimentas-te andar 
como se fosses um urso, um 
caranguejo,uma serpente, 
um gato…como um robô, 
uma pedra, com um só pé, 
com as duas mãos no chão? 

 

 

Será que consegues! 

 

Splash: 

Mangueirada e jogos com 
água 

 

 

 

 

Brincar e refrescar! 

Semana - de 20/07 a 24/07 
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2.a Feira 3.a Feira 4.a Feira 5.a Feira 

27/07 28/07 29/07 30/07 

 

Oficina das Artes: 

“ Caçador de sonhos” 
 

 
 
Com flores, folhas, fitas, 
pedrinhas, paus, 
conchinhas e o que 
mais conseguirmos 
colecionar, vamos 
construir um caçador de 
sonhos! 
 

 

Oficina de 
Culinária 

Vamos pôr as mãos na 
massa! 

 

Que vais cozinhar hoje? 
Doce ou salgado? 

 

Vem descobrir! 

 

 

 

 

 

Brincadeira livre 

 

 

 

 

Brincadeira Livre 

 

Semana - de 27/07 a 30/07 
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Indicações importantes para os Encarregados de Educação 
  

1. Durante o período da interrupção letiva todas as crianças deverão trazer um pequeno lanche para a 

manhã (leite, bolachas, fruta) e o lanche da tarde, devidamente identificado, num saco de plástico;  

2. A roupa deverá ser, dependendo do clima, confortável;  

3. As crianças deverão trazer, uma mochila com uma muda de roupa (para ficar na escola), chapéu e 

uma garrafa de água, devidamente identificados;  

4. Nos dias de jogos de água, as crianças deverão colocar em casa protetor solar, trazer fato de banho 

vestido e uma mochila com toalha;   

5. A planificação pode estar sujeita a alterações. 

 

 

Boas Férias


