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Durante as férias de verão, há atividades e iniciativas para as crianças desenvolverem os seus talentos, aprenderem uma
atividade nova ou simplesmente brincarem até mais não! Conheça mais propostas para os mais pequenos cuparem os
tempos livres neste verão!

Escola de verão de horticultura
Semear, plantar, regar e cuidar de um horto jardim, observar a biodiversidade, desenhar a natureza, pintar com
pigmentos naturais, jogar e brincar com os temas da terra e da natureza, são algumas das atividades práticas que os
mais novos podem fazer nas suas férias de verão. Em julho e agosto, de segunda a sexta-feira entre as 15h30 e as
18h30, os mais pequenos podem divertir-se com as mãos na terra. Na Fábrica da Pólvora de Barcarena, estas
atividades têm uma duração variável, de 1 a 26 julho (260 euros), de 1 a 12 julho (160 euros) ou de 15 a 26 julho (160
euros). Em agosto, as iniciativas decorrem de 5 a 16 de agosto (160 euros) e de 19 a 30 agosto (160 euros). Saiba tudo
no site da Escola de Verão de Horticultura.

Partir à descoberta em Guimarães
A pensar no período de pausa escolar, o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, preparou o “Programa à
Descoberta”, um conjunto de oficinas de artes e atividades lúdicas para as férias das crianças, promovendo o “usufruto
dos tempos livres”, em contacto com as artes, os outros e o mundo. Esta edição decorre ao longo do mês de julho, das
09h00 às 18h00, sendo especialmente pensada para crianças entre os 6 e os 10 anos de idade. Cada semana tem um
tema âncora, a partir do qual se desenvolvem, de forma lúdica e articulada entre si, oficinas de artes, debates
filosóficos, visitas orientadas e outras atividades, numa perspetiva transversal do saber e do fazer. Os objetivos junto
das crianças são abrir novas perspetivas sobre o mundo que as rodeia, desenvolver a sua criatividade e capacidade de
expressão e contribuir para a valorização da experiência de cada um no seio do trabalho em grupo. A primeira semana,
de 1 a 5 julho, é dedicada “À Descoberta do Equilíbrio”, segundo-se “À Descoberta do Fim”, enquanto de 15 a 19 julho
se parte “À Descoberta da Escuridão”. A semana que encerra este período de descoberta acontece de 22 a 26 de julho.
“À Descoberta da Profundidade”. As oficinas decorrem entre as 10h00 e as 17h00, sendo a inclusão de almoço
facultativa. Mas, todos os dias, entre as 9h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e as 18h00, o Centro Cultural Vila Flor
disponibiliza um espaço de acolhimento preparado para receber os pequenos descobridores. Saiba mais no site do
Centro Cultural Vila Flor.

Férias Arqueológicas no Museu do Carmo
Este verão vamos partir à descoberta de tempos antigos e viajar através dos objetos e dos vestígios arqueológicos de
Lisboa! Vamos aprender para que serve esta ciência, como é que os arqueólogos trabalham nas escavações
arqueológicas e que segredos contam os objectos encontrados! Vem descobrir a Pré-História e o período Romano,
Medieval e Moderno e todos os dias embarca numa história diferente, nas nossas oficinas! O convite é do Museu
Arqueológico do Carmo, em Lisboa que propõe, entre os dias 15 e 19 de julho, das 10h00 às 18h00, transformar os mais
pequenos curiosos em verdadeiros arqueólogos! Para crianças dos 8 aos 12 anos de idade, custa 70 euros por criança e
não inclui almoço, representando este um acréscimo de 5 euros por dia. Saiba tudo o bloque dos Pequenos Arqueólogos.

Férias de verão em Beja
A pensar nas férias de Verão dos mais novos, a Câmara Municipal de Beja preparou um programa de dinamização das
férias de verão, a decorrer na primeira e na segunda quinzenas de julho. São muitas e diversificadas as propostas para
as crianças dos 6 aos 14 anos. Na oferta de atividade física desportiva destaca-se o batismo de mergulho, o karaté e o
badmington. Os jogos populares e tradicionais, a equitação ou a caça ao tesouro prometem divertir as crianças que
se inscreverem neste programa. As pré-inscrições prolongam-se até dia 27 de junho na Piscina Coberta das 9h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h00. O valor por quinzena é de 40 euros para participação nas atividades e de 28,5 euros para
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almoçar nos 10 dias em que decorre o programa, de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00. Além deste programa, a
Câmara Municipal de Beja organiza ainda ateliers temáticos no Museu Jorge Vieira, na Casa do Lago e na Biblioteca. A
taxa de inscrição para cada atelier é de 12,30 euros. Informações em detalhe no site da Câmara Municipal de Beja.

Verão na KidZania
Com um horário mais alargado nos dias úteis e uma nova peça de teatro, onde os mais pequenos podem mostrar os
seus dotes de ator, a KidZania é a opção certa para juntar brincadeira e conhecimento. Durante o verão, a KidZania
alarga o seu horário de quarta a sexta-feira, passando a estar aberta das 10h30 às 18h00. Ao sábado e domingo
mantém-se o horário, das 11h00 às 19h00. Desta forma, o parque temático oferece ainda mais tempo e razões de
divertimento e animação. Para dar azo à criatividade e ao espírito de improvisação das crianças, a KidZania acaba de
estrear uma nova peça de teatro no Teatro Nacional. “A Vaca que Ri e o Mistério da Fábrica dos Queijos” é uma
história repleta de peripécias e aventura. A Vaca que Ri e os seus amigos transmitem aos mais pequenos valores como a
amizade e a alegria, assim como a importância de uma alimentação saudável e diversificada. Esta peça de teatro vem
juntar-se às dezenas de atividades onde as crianças podem aprender enquanto brincam, numa cidade construída à sua
escala, na qual podem conhecer mais de 60 profissões e aprender a gerir o seu próprio dinheiro – o kidZo, a moeda
oficial da cidade.
Ocupar os tempos livres de uma forma lúdica e pedagógica, experimentando a vivência numa cidade real construída à
escala da crianças e assimilando práticas e valores essenciais para a sua formação enquanto futuros cidadãos
responsáveis é o desafio que a KidZania deixa a todas as crianças e às suas famílias. Saiba mais no site da Kidzania.

Teatro Peça por Peça
Uma semana em volta das artes de palco para crianças dos 6 aos 12 anos. É esta a proposta do Teatro do Bairro que
organizam estas oficinas de segunda a sexta-feira. A próxima, que aborda temas como montagem de u cenário,
iluminação, materiais, voz, e adaptação da história, entre outros, decorre entre os dias 15 e 19 de julho. Uma semana de
atividades fica por 120 euros por criança, com almoço incluído. Mais informações e inscrições através do email
info@posteranimado.com, ou do Tel: 213473358.

Oficinas de Verão no Teatro
Crianças dos 6 aos 12 anos podem passar parte das suas férias de verão no teatro. Orientados por formadores das áreas
do teatro e da música, os jovens participantes desta oficina irão usufruir, durante cinco dias, de uma experiência ao nível
da escrita e representação  (manhã) e da percursão e construção de adereços cénicos (à tarde) participando por fim num
exercício teatral coletivo. Os preços desta atividade ficam pelos 45 euros (manhã u tarde) ou pelos 70 euros (manhã e
tarde) por criança. As oficinas de verão decorrem no Teatro Carlos Alberto, no Porto, de 15 a 26 de julho, e de segunda
a sexta-feira, ene as 9h00 e as 18h00. Mais informações e inscrições através do email rp@tnsj ou pelo Tel: 223401956. 

Verão com ciência até mais não!
As Carsoférias 2013 são um ATL de verão com atividades científicas, lúdicas e desportivas para os mais novos,
promovidas pelo Centro Ciência Viva do Alviela que lança um desafio aos mais novos para conhecerem o BATista – o
morcego cientista e viverem uma “aventura científica” à descoberta do Alviela. Dirigido a jovens dos 6 aos 12 anos de
idade, o ATL de verão Carsoférias 2013 pretende estimular o gosto pela ciência junto dos mais novos através da
realização de atividades científicas, lúdicas e desportivas. O ATL de verão realiza-se entre os dias 24 de junho e 30 de
agosto, de segunda a sexta, entre as 10h00 e as 18h00. Utilizar um microscópio para descobrir o prato preferido do
morcego BATista ou identificar algumas das borboletas que fazem parte da sua dieta, ser um mini-master chef na nossa
cozinha onde a ciência também é explicada de forma apetitosa ou fazer experiências de por o cabelo em pé, são apenas
algumas das atividades num programa repleto de ciência e animação. O preço do ATL é de 7,50 euros por dia ou 30
euros por semana. Mais informações no site do Centro Ciência Viva do Alviela. 
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do BMW Active E!
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esta sexta-feira, 21 de junho, no
Europarque!

Parabéns aos vencedores de convites
duplos para assistir a Cantigas de Uma
Noite de Verão, uma peça em cena no
Teatro da Politécnica!
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