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De Norte a Sul do país existem inúmeras ofertas, das autarquias aos museus, dos clubes

desportivos aos científicos. Aprender a cozinhar ou a navegar. Aprender latim e a conhecer as

nossas origens romanas ou descobrir os planetas. Saber como funciona o corpo humano ou

simplesmente brincar ao ar livre, as propostas são muitas e adequadas a cada criança e sua

família.

Por vezes, as actividades estão mais centradas nas crianças até aos 12 anos, mas já existe

oferta acima dessa idade. Por exemplo, o programa Ciência Viva a funcionar um pouco por todo

o país ou as instituições de ensino superior que têm oferta para os mais velhos como forma de

os ocupar e, também, de os atrair para as áreas de estudo que oferecem.

O PÚBLICO fez um apanhado das sugestões e vai, nos próximos dias, acrescentar outras

propostas a esta lista, construída por ordem alfabética a partir dos nomes das localidades.

Alcanena

Carsoférias 2012

Carsoscópio – Centro Ciência Viva do Alviela (Praia Fluvial dos Olhos de Água do Alviela –

Louriceira). Tel.: 249881805

Dias 2 a 6 e 16 a 20 de Julho das 10h às 18h. Preço: 7,50 (1 dia) ou 30 euros (1 semana)

ATL de Verão no Carsoscópio (entretanto encerrado ao público para requalificação do espaço

da exposição) para descobrir o Alviela. Com actividades desportivas, experiências científicas,

jogos e oficinas de expressão plástica. Dos 6 aos 12.

Amadora

Férias no Parque

Ski Skate Amadora Parque (Urbanização da Atalaia – Damaia). Tel.: 936139798 e 214369051

2ª a 6ª das 9h às 19h. De 25 de Junho a 3 de Agosto. Preço: 130 euros (1 semana). Inclui

refeições

Programas de cinco dias, com aulas de snowboard, ski, skate e patins. Dos 8 aos 16. Integra o

programa Férias na Cidade organizado pela Câmara Municipal da Amadora, que oferece ainda

actividades no Parque Florestal de Monsanto, no Complexo Municipal de Ténis do Borel, no

Complexo Desportivo Monte da Galega e na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. Mais

informações: www.cm-amadora.pt.

Barreiro

Oficinas Criativas Teatro

Teatro Municipal do Barreiro (junto à Av. Alfredo da Silva). Tel.: 212060860
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Que tal o mesmo que
os pais fizeram na
idade deles

Jogar à bola, correr, brincar

com os amigos. Ponham-nos

a fazer o que os pais fizeram

quando tinham ...

Francisco Lx

15.06.2012 17:05

Sugestões de actividades de tempos livres

As férias estão aí. Para onde vão as crianças a partir de
segunda-feira?
15.06.2012 - 11:56 Por PÚBLICO, Helena Melo

Exclusivo Assinantes

DESTAQUE
Apenas um pequeno balão de
oxigénio na crise do euro

OPINIÃO Paulo Rangel

A porta é estreita

PORTUGAL Andreia Sanches (texto) Joana Bourgard
(fotos)

O mundo segundo a geração Eco-92

Assine o Público Digital a partir de 2,30 € e aceda a

8,6 000Gosto

As aulas terminam nesta sexta-feira para
todos os alunos dos ensinos básico e
secundário que não vão fazer exames.
Avizinham-se cerca de 90 dias de férias. O
que fazer às crianças e aos adolescentes
durante o período em que os pais continuam
ocupados?
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1. Ronaldo dividiu com a Alemanha o custo do voo para
Varsóvia

2. O Algarve assiste ao desmontar das gruas e Espanha
está em saldo

3. O Portugal-Holanda visto pela imprensa estrangeira

4. Sociedade de advogados processada por cliente
inconformado com a forma como foi defendido

5. Rodney King, o rosto dos motins de LA, morreu aos
47 anos

6. Revelados detalhes das torturas a que foi sujeita
Dilma Rousseff

7. Partido pró-austeridade venceu as eleições gregas

8. Microsoft apresenta tablet de marca própria

9. Crato quer mais exames a mais disciplinas

10. Opinião: Ronaldo foi um furacão

Na Officina Romanorum MMXII os participantes vão conhecer vestígios
da Lisboa Romana  (Foto: Rui Gaudêncio)

As férias estão aí. Para onde vão as crianças a partir de segunda-feira? ... http://www.publico.pt/Educação/as-ferias-comecam-hoje-para-onde-va...
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Dias 2 a 6 e 9 a 13 ou 16 a 20 e 23 a 27 de Julho das 9h às 17h. Preço: 150 euros (refeições

incluídas)

Oficinas de artes plásticas e dramáticas organizadas pela Arteviva – Companhia de Teatro do

Barreiro. Dos 7 aos 13. Inscrições até 27 de Junho.

Braga

Há Teatro no Museu

Museu Nogueira da Silva (Av. Central, 61). Tel.: 253601275

Dias 18 a 22 de Junho das 10h às 12h30 e das 14h30 às 17h. Preço: 35 euros

Quem Está Aí?, uma oficina de artes plásticas que explora a exposição de Jorge Barradas, e

Nas Asas de uma Fénix, uma oficina de cenografia, construções e teatro poético a partir do

conto A Fénix e o Pavão, de Ondina Braga, são as propostas do Museu Nogueira da Silva para

as férias que se aproximam. A primeira é para miúdos dos 5 aos 7 (de manhã), a segunda dos 8

aos 12 (à tarde).

Coimbra

Férias no Chimico – 4 Dias, 4 Temas

Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (Praça Marquês de Pombal). Tel.: 239854350

Dias 17 a 20 de Julho e 21 a 24 de Agosto das 10h às 13h ou das 14h30 às 17h30. Preço: 30

euros

Brincadeiras à volta de quatro temas – Energias Renováveis, Máquinas Simples, Animais

Simples e Natureza como Inspiração –são a proposta do Museu da Ciência para os miúdos em

férias. Dos 5 aos 7 (de manhã) e dos 8 aos 12 (à tarde).

Guimarães

Programa à Descoberta

Centro Cultural Vila Flor (Av. D. Afonso Henriques, 701). Tel.: 253424700
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FERROVIA É FUNDAMENTAL

Economia ganha com transporte intermodal

DIA 22 DE JUNHO NA FIGUEIRA DA FOZ

Logística para o centro da Ibéria em análise

A FÁBRICA DE AVIÕES FUNCIONARÁ EM JULHO
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Embraer em Évora
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procura de blogue

Critérios para a publicação de comentários

4 blogues ligam para este artigo

As férias estão aí
Há 4 dias alcatruz

DE FÉRIAS, E AGORA? MAIS TRABALHO
Há 4 dias Atenta Inquietude

retrato
Há 4 dias correntes

Política Educativa Leva à Frustração
Há 4 dias Até que o Teclado se Rompa!

Assinaturas

Assine o Público Digital a partir de 2,30 € euros e aceda a todos os conteúdos exclusivos que temos para si.

Comentários

Escrever Comentário

Votar  |  0 votos 

Este comentário tem 1 resposta Responder a este comentário

Fátima Costa . 15.06.2012 22:59 Via Facebook

Pais que também são professores...
Os pais continuam ocupados e os professores também. Entre vigilâncias de exames e reuniões de avaliação, reuniões com os

encarregados de educação e preparação do ano letivo seguinte... não há mãos a medir. Lembro ainda que os professores também têm

filhos e que também eles têm o mesmo problema de todos os pais. Um problema inerente a uma escolha feita por si: ser pai ou mãe.

Parece que a realidade é a mesma para todos e todos têm que resolvê-la. A Escola é um local de aprendizagem e essa aprendizagem

tem um tempo. Findo esse tempo procede-se à avaliação do trabalho feito. Essa é a função da escola... o resto, saber o que fazer aos

filhos, onde ocupá-los nas paragens letivas ou férias de verão, diz respeito aos encarregados de educação. Também tenho filhos!!!

1 a 10 de 22 Escrever Comentário 1 2 3
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Comentar critérios para publicação de comentários dos leitores

Votar  |  0 votos 

Este comentário tem 0 resposta Responder a este comentário

Maria Cecilia Martins . 15.06.2012 22:42 Via Facebook

Para onde vao as crianças que vao entrar de ferias
Isso é um problema que os pais têem de resolver ou querem que seja o governo a arranjar-lhes colocação?

Votar  |  11 votos 

Este comentário tem 4 respostas Responder a este comentário

Rosário Neves . 15.06.2012 19:31 Via Facebook

As férias das criancinhas
Todos os anos, a comunicação social traz estas notícias das férias das crianças. Sinceramente, não percebo porquê. Penso

que os pais arranjam sempre solução para os filhos, de uma forma ou de outra. Para além disso, actualmente existem tantas ofertas de

ocupação de tempos livres que este problema não será assim tão grave como se quer fazer acreditar. Quando eu tinha os meus filhos

pequeninos, consegui sempre "desenrascar-me", e não tinha mãe nem sogra para tomar conta deles. Por isso, não percebo o porquê de

tanto "stress". É que já enjoa este tema!

Votar  |  16 votos 

Este comentário tem 0 resposta Responder a este comentário

Francisco Lx . 15.06.2012 17:05 Via Facebook

Que tal o mesmo que os pais fizeram na idade deles
Jogar à bola, correr, brincar com os amigos. Ponham-nos a fazer o que os pais fizeram quando tinham a idade deles. Que falta

de imaginação!

Este comentário tem 0 resposta Responder a este comentário

Vanda , Amadora. 18.06.2012 09:24

Act. na Amadora
Para a camara da Amadora só existem crianças em idade escolar as outras são esquecidas (1 anos e 5 anos). Com parques

infantis e espaços para se poder fazer actividades ao ar livre dentro da cidade não se vê nada, ainda não vi qual a utilidade do espaço

existente no parque central junto ao lago.

Este comentário tem 0 resposta Responder a este comentário

Geni , vassouras rj Brasil. 17.06.2012 06:54

O Brasil nao ama os filhos
Bem as crianças que tem seus pais ocupados se for no trabalho para o pao de cada dia ,claro que se for falar sobre isto daria

um livro de umas 3 mil paginas.nossos filhos tem que estudar e ter um lugar ao sol ,mais o governo nao dispoe de verbas para as

cidades e se tiver as entidades coloca na corrupçao entao nao tem jeito as crianças navega em sites perigosos,sai com coleguinhas para

usar drogas ,ou para simplismente jogar boa na rua e ser atropeladas nao existe entidades que se preocupa com o futuro de nossas

crianças se for jovenzinhos fica entregue a propia sorte usos ou vendas de drogas minha gente eu falo de todas as crianças sem

diferença de raça ou financeiramente e geral todas as crianças sao iguais so tem que ter direçao.

Este comentário tem 0 resposta Responder a este comentário

Jota Guê , Évora. 16.06.2012 19:48

Abutres!!!
Sem duvida que os preços da Amadora e os do Barreiro, são muito convidativos, para não dizer o contrário! Para assaltos à já

pouco recheada carteira do português, já nos basta o governo, não são precisos mais oportunistas que então como abutres à espera da

necessidade forçada dos pais que não têm onde deixar os filhos em segurança.

Este comentário tem 0 resposta Responder a este comentário

Salvador , Faro. 16.06.2012 16:12

Algarve
E porque não o ATL de 5 dias no Zoomarine (que incluiu visitas aos bastidores)? Cumprimentos.

Este comentário tem 0 resposta Responder a este comentário

tony , aveiro. 16.06.2012 11:50

Tanta confusão pá.
Deixem os putos em casa, a dormir e a jogar PS3 o dia todo que eles não se importam e até já estão habituados. Andaram o

ano todo a bater nos profs que davam trabalhos de casa a mais e agora não sabem em que "caixote" devem meter os putos? Miséria de

país este!

Este comentário tem 0 resposta Responder a este comentário

Anónimo , bragança. 16.06.2012 11:00

é sempre o mesmo
Todos os anos é sempre a mesma a história... mas será a escola um depósito? Será que é só em Portugal que as crianças têm

férias? Já basta o tempo que elas passam hoje em dia nas escolas durante 9 meses... os empregos dos pais é que deviam ter horários

mais flexíveis de modo a poderem passar mais tempo com os filhos. Mas que raio de sociedade que tem os valores todos trocados...está

tudo feito ao contrário. Em primeiro lugar, trabalho, em segundo lugar, trabalho e em terceiro lugar, trabalho. Somos escravos do trabalho

sem ter direito a sermos gente!
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