
cbei | comunidade 

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

 

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 24 a 28 de junho de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(24/06/2019) 

3.ª feira 
(25/06/2019) 

4.ª feira 
(26/06/2019) 

5.ª feira 
(27/06/2019) 

6.ª feira 
(28/06/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Sobremesa fresquinha 
 

(Atelier de culinária) 

Pintura em azulejo 
 

(Expressão plástica) 

Parque de Santa Sofia 

(Jogos / brincadeira livre) 

Oficina do Livro 

(Visita à Fábrica das 
Palavras) 

Estafetas 

(atividades desportivas) 

T
A

R
D

E
 

A Nossa Canção de Verão 
 

(Expressão musical) 

Ritmos de Verão 

(Música e dança) 

Tarde de matiné 

(Sessão de cinema) 

Construção de livro 

(Ilustração) 

Origami 

(Trabalhos manuais) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 24 a 

28 junho) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 
Não existe nesta semana. 



cbei | comunidade 

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

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 01 a 05 de julho de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(01/07/2019) 

3.ª feira 
(02/07/2019) 

4.ª feira 
(03/07/2019) 

5.ª feira 
(04/07/2019) 

6.ª feira 
(05/07/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Jogos de Rua 
 

(Atividades desportivas) 
Jogos de água 

Jardim Constantino Palha 

+ 

Piquenique 

Jogos de água 

Sumos naturais e muito 
mais 

(Atelier de culinária) 

T
A

R
D

E
 

Massa de cores 
 

(Expressão plástica) 

Tarde de Matiné 

(Sessão de cinema) 

Tarde Tranquila 

(Oficina de relaxamento) 

Teatro 

(Sombras chinesas) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 01 a 

05 julho) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 
Não existe nesta semana. 



cbei | comunidade 

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

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 08 a 12 de julho de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(08/07/2019) 

3.ª feira 
(09/07/2019) 

4.ª feira (*) 
(10/07/2019) 

5.ª feira 
(11/07/2019) 

6.ª feira 
(12/07/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Espetadas Saborosas 
 

(Atelier de culinária) Piscinas da Cimpor 

+ 

Piquenique 

Caça ao tesouro no balde 
de gelo Jogos de água 

Arte no Jardim 

(Jardim Constantino Palha) 

+ 

Piquenique 

Jogos e brincadeiras 
Livres no Jardim 
Costantino Palha 

T
A

R
D

E
 

Pasta de papel 
 

(Expressão plástica) 

Matraquilhos humanos 

(Atividades desportivas) 

Passeio no Barco Varino 

(14:00) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 08 a 12 

julho) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 

4.ª FEIRA (10/07/2019) 
Parque dos Monges, em Alcobaça – Inclui: transporte, visita ao parque, atividades aquáticas, oficina 
criativa de pão e teatro.  
VALOR: 30,00€ (acresce ao valor da semana para externos e requer inscrição e pagamento prévio para 
externos e internos) 

jmartins
Typewriter
CANCELADA



cbei | comunidade 

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

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 15 a 19 de julho de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(15/07/2019) 

3.ª feira 
(16/07/2019) 

4.ª feira 
(17/07/2019) 

5.ª feira 
(18/07/2019) 

6.ª feira 
(19/07/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Caminhada desportiva 
 

(Passeio ribeirinho) 

 
 
 

Jogos de água 
ou 

Barco Varino 
Piscina da Cimpor 

+ 
Piquenique 

 

Jogos de água 

Salada de frutas 

(Atelier de culinária) 

T
A

R
D

E
 

Hippie Shirt 
(Expressão plástica) 

Dança criativa Zumba 
Painel de Verão 

(Expressão plástica) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 15 a 19 

julho) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 
Não existe nesta semana. 



cbei | comunidade 

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

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 22 a 26 de julho de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(22/07/2019) 

3.ª feira 
(23/07/2019) 

4.ª feira 
(24/07/2019) 

5.ª feira 
(25/07/2019) 

6.ª feira 
(26/07/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Presente dos avós / 
Convite para arraial 

 
(Expressão plástica) 

Construção das 
barraquinhas para arraial 

 
(Expressão plástica) 

Preparação das rifas e 
jogos 

 

Decoração Festiva 

(Expressão plástica) 

Os doces dos avós 
 

(Atelier de culinária) 

T
A

R
D

E
 Arraial dos avós 

 
(Barraquinhas de jogos, 

lanche, rifas, baile) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 22 a 

26 julho) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 
Não existe nesta semana. 



cbei | comunidade 

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

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 29 de julho a 02 de agosto de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(29/07/2019) 

3.ª feira 
(30/07/2019) 

4.ª feira 
(31/07/2019) 

5.ª feira 
(01/08/2019) 

6.ª feira 
(02/08/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Jogos de viagem 
 

(Expressão plástica e 
conhecimento do mundo) 

Jogos de água 
ou 

Barco Varino 
Piscina da Cimpor 

+ 
Piquenique 

 

Jogos de água 

Salada de frutas 

(Atelier de culinária) 

T
A

R
D

E
 

Pulseiras com linhas 

(Trabalhos manuais) 

Dança criativa Zumba 
Painel de Verão 

(Expressão plástica) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 29 de 

julho a 02 agosto) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 
Não existe nesta semana. 



cbei | comunidade 

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

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 05 a 09 de agosto de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(05/08/2019) 

3.ª feira 
(06/08/2019) 

4.ª feira 
(07/08/2019) 

5.ª feira 
(08/08/2019) 

6.ª feira (*) 
(09/08/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Sobremesa fresquinha 
 

(Atelier de culinária) 
Piscina da Cimpor 

+ 
Piquenique 

Jogos de água 
 

Slime 

(Experiências) 

Pisa papéis de verão 

(Trabalhos manuais) 

T
A

R
D

E
 Tarde de jogos 

 
(Petanca, latas, bowling, 

elástico, cordas...) 

Batalha naval humana 

(Atividades desportivas) 

Pinturas Faciais 

(Expressão criativa) 

“Peixinho, polícia e ladrão, 
sueca...” 

(Jogos de cartas) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 05 a 

09 agosto) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 

6.ª FEIRA (09/08/2019) 
Sintra e Praia das Maçãs – Inclui: transporte, Peddy Paper em Sintra, piquenique, passeio de eléctrico até 
à Praia das Maçãs.  
VALOR: 20,00€ (acresce ao valor da semana para externos e requer inscrição e pagamento prévio para 
externos e internos) 



cbei | comunidade 

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

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 12 a 16 de agosto de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(12/08/2019) 

3.ª feira 
(13/08/2019) 

4.ª feira 
(14/08/2019) 

5.ª feira 
(15/08/2019) 

6.ª feira 
(16/08/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Parque de Santa Sofia 
 

(Brincadeira livre) 
Jogos de água 

Piscina da Cimpor 
+ 

Piquenique 
 

FERIADO 

Corrida de berlindes 
 

(Jogos tradicionais) 

T
A

R
D

E
 

O Mundo da ciência 
 

(Experiências) 

Pote da tranquilidade 

(Expressão plástica) 

Bolsas para 
jogos/telemovel/carteiras 

(Atelier de Costura) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 12 a 16 

agosto) 

48,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 
Não existe nesta semana. 



cbei | comunidade 

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

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 19 a 23 de agosto de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(19/08/2019) 

3.ª feira 
(20/08/2019) 

4.ª feira 
(21/08/2019) 

5.ª feira 
(22/08/2019) 

6.ª feira (*) 
(23/08/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Parque de Santa Sofia 
 

(Brincadeiras livres) 
Piscina da Cimpor 

+ 
Piquenique 

Jogos de água Jogos de água 

Jogos Tradicionais 

(Sacos, andas, cordas, 
elástico, berlindes, 

caricas...) 

T
A

R
D

E
 

Cupcakes coloridos 
 

(Atelier de culinária) 

Ritmos de Verão 

(Música e dança) 

A Ciência anda no Ar 
 

(Experiências) 

Tarde de matiné 

 (Sessão de cinema) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 19 a 23 

agosto) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 

6.ª FEIRA (23/08/2019) 
Escola de Trânsito VRUM– Inclui: transporte, atividades, insufláveis e piquenique.  
VALOR: 10,00€ (acresce ao valor da semana para externos e requer inscrição e pagamento prévio para 
externos e internos) 



cbei | comunidade 

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

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 26 a 30 de agosto de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(26/08/2019) 

3.ª feira 
(27/08/2019) 

4.ª feira 
(28/08/2019) 

5.ª feira 
(29/08/2019) 

6.ª feira 
(30/08/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Estafetas 
 

(Jogos desportivos) 
Piscina da Cimpor 

+ 
Piquenique 

Construção de jogo 

“Bola nos garrafões” 

(Trabalhos manuais) 

Jogos de água 

Hora do 

Conto de Rua 

(Expressão dramática) 

T
A

R
D

E
 

Slime 
 

(Experiências) 

Limonada ou laranjada? 

(Atelier de culinária) 

Desenhar com os pés 

(Expressão plástica) 

Construir e vestir o 
Relvinhas 

(Atelier de biodiversidade) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 26 a 

30 agosto) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 
Não existe nesta semana. 



cbei | comunidade 

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

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 02 a 06 de setembro de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira 
(26/08/2019) 

3.ª feira 
(27/08/2019) 

4.ª feira 
(28/08/2019) 

5.ª feira 
(29/08/2019) 

6.ª feira 
(30/08/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Jardim Constantino Palha  

+ 

Piquenique 

Jogos de água 
Waffles 

 
(Atelier de culinária) 

5 sentidos 
 

(Jogos sensoriais) 

Origami 

(Trabalhos manuais) 

T
A

R
D

E
 

Pinturas divertidas 

(Expressão plástica) 

Jogos sem fronteiras 

(Atividades desportivas) 

Workshop de Teatro 
 

(Expressão dramática) 

Jogos de tabuleiro 

(Jogos tradicionais) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 02 a 

06 setembro) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 
Não existe nesta semana. 



cbei | comunidade 

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

 

 

 

TÁCBEI – PROGRAMA VERÃO 2019 
Crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos • de 09 a 13 de setembro de 2019 

 
X

 
   

2.ª feira (*) 
(09/09/2019) 

3.ª feira 
(10/09/2019) 

4.ª feira 
(11/09/2019) 

5.ª feira 
(12/09/2019) 

6.ª feira 
(13/09/2019) 

M
A

N
H

Ã
 

Caminhada à Beira Rio 
 

(Passeio ribeirinho) 

Pizza Time 

(Atelier de culinária) 

Construção de barcos 
 

(Trabalhos manuais) 

Jogo de estafetas 
 

(Atividades desportivas) 

A seta no balão 

(Jogos perícia e estratégia) 

T
A

R
D

E
 

Sessão de relaxamento 

(Expressão corporal) 

Zumba Corrida de barcos Dança criativa 

Sumos naturais e muito 
mais 

(Atelier de culinária) 

 

PREÇO 
(por criança / semana 09 a 13 

setembro) 

60,00 € 
(externos) 

INCLUI: Atividades propostas, transporte para saídas (quando aplicável), 
acompanhamento pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 

PROGRAMA EXTRA 
(opcional para externos e 

internos) 

2.ª FEIRA (09/09/2019) 
Badoca Safari Park (Santiago do Cacém) – Inclui: transporte, entrada no parque, safari, alimentação de 
animais, atividades, piquenique.  
VALOR: 25,00€ (acresce ao valor da semana para externos e requer inscrição e pagamento prévio para 
externos e internos) 


