
 

 

cbei | comunidade 

www.cbei.pt 
Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 

 

 

 

Tá CBEI na Páscoa – CATL (6-15 anos) • De 8 a 12 de abril de 2019 
 
 
 
 
 

2.ª feira 
(08/04/2019) 

3.ª feira 
(09/04/2019) 

4.ª feira 
(10/04/2019) 

5.ª feira 
(11/04/2019) 

6.ª feira 
(12/04/2019) 

   
M

an
h

ã 
    “Ovos coloridos” 

(Oficina de experiências) 

“Ovo a ovo enche a 
galinha o ninho” 

 (Jogos de estafetas) 

“Bolacha decorada” 
(Oficina de culinária) 

“Origami de Páscoa” 
(Dobragens de papel) 

 
“Pão com chouriço” 
(Oficina de culinária) 

   
T

ar
d

e 
    “Construção de jogos” 

(Expressão plástica) 

“Mosaico da Páscoa” 
(Expressão plástica – 
técnica de mosaico) 

Aula de Zumba 
(Música e movimento) 

“O ovo e a galinha” 
(Hora do conto) 

“Em busca do ovo 
perdido” 

(Jogo de caça ao tesouro) 

PREÇOS POR CRIANÇA (externos): 60€/semana completa • 15€/dia 
INCLUI: atividades, apoio pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 
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Tá CBEI na Páscoa – CATL (6-15 anos) • De 15 a 22 de abril de 2019 
 
 
 
 
 

2.ª feira 
(15/04/2019) 

3.ª feira 
(16/04/2019) 4.ª feira 

(17/04/2019) 
5.ª feira 

(18/04/2019) 
6.ª feira 

(19/04/2019) 
2.ª feira 

(22/04/2019) 
PROGRAMA A PROGRAMA B (*) 

   
M

an
h

ã 
    

Construção 
de 

papagaios 
de papel 

 

Dança 
contemporânea 

Planetário 
Calouste Gulbenkian 

+ 
Piquenique 

+ 
Tarde de jogos nos 

jardins de Belém 
(esta opção requer 

inscrição e pagamento 
adicional)(*) 

 

“Os papagaios de papel 
voam”  

(manhã para brincar no 
parque de campismo de 
Vila Franca de Xira com 
papagaios construídos) 

+  
Piquenique 

+  
Brincadeira livre 

(Explorar a natureza) 

“Pipoca doce” 
(Oficina de 
culinária) 

FERIADO 

“Carimbos da 
Páscoa” 

(Expressão 
plástica) 

   
T

ar
d

e 
    

“Tarde de 
jardim” 

(Jardim de 
Santa Sofia) 

 

“Matiné com 
pipocas” 

(Sessão de 
cinema) 

Jogos de rua 

PREÇOS POR CRIANÇA (externos): 60€/semana completa (5 dias) • 15€/dia 
INCLUI: atividades, apoio pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 
(*) No caso de optar por este programa há um custo adicional de 10,00€ por criança (externos e internos). Inclui deslocação, entrada nas atividades previstas e 
alimentação. 


