
TáCBEI NATAL 2019 
ATL (6-15 anos) 

A informação disponibilizada nestas tabelas não dispensa a consulta de outras condições junto dos serviços do CBEI. 

 
www.cbei.pt 

Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 

comunidade | CBEI 

 

 

 semana de 16 a 20 de dezembro de 2019 
 
 
 
 
 

2.ª feira 
(16/12/2019) 

3.ª feira 
(17/12/2019) 

4.ª feira 
(18/12/2019) 

5.ª feira 
(19/12/2019) 

6.ª feira 
(20/12/2019) 

   
M

an
h

ã 
    

Período letivo 

Porto 

Uma aventura no 
Porto 

Botas de Natal 

Porto 

Uma aventura no 
Porto 

Em busca do 
Pai Natal 

Caça ao tesouro 

Porto 

Uma aventura no 
Porto 

Construção de 
presépio 

   
T

ar
d

e
 

    Contos de natal 

Tarde de 
matiné 

(Junta de 
Freguesia de Vila 
Franca de Xira) 

PREÇOS POR CRIANÇA: 15,00€/dia (apenas para não utentes do CBEI) 
INCLUI: atividades, apoio pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 
INSCRIÇÕES: até 2 dias úteis antes das datas pretendidas. 



TáCBEI NATAL 2019 
ATL (6-15 anos) 

A informação disponibilizada nestas tabelas não dispensa a consulta de outras condições junto dos serviços do CBEI. 

 
www.cbei.pt 

Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 

comunidade | CBEI 

 

 

 

 

semana de 23 a 27 de dezembro de 2019 
 
 
 
 
 

2.ª feira 
(23/12/2019) 

3.ª feira 
(24/12/2019) 

4.ª feira 
(25/12/2019) 

5.ª feira 
(26/12/2019) 

6.ª feira 
(27/12/2019) 

   
M

an
h

ã 
    Canções de natal 

Expressão musical 

ENCERRADO 
DIA DE 
NATAL 

Brincadeiras de Natal 
Presépio de 
Portugal (1) 

Alenquer 

(atividade extra) 

Delícias de Natal 

   
T

ar
d

e
 

    

“Os meus e os teus 
sonhos” 

Painel de Natal 

 

Jogos tradicionais 
Tarde de matiné 

(Junta de Freguesia 
de Vila Franca de 

Xira) 

(1) Na 6.ª feira (27/12/2018) poderá existir a alternativa de visita ao Presépio de Portugal (Alenquer) durante todo o dia (NÃO INCLUÍDO NO PREÇO DIÁRIO) 

• atividade extra sujeita a pagamento adicional (utentes e não utentes do CBEI) • pedir informações específicas junto dos serviços do CBEI 

PREÇOS POR CRIANÇA: 15,00€/dia (apenas para não utentes do CBEI) 
INCLUI: atividades, apoio pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 
INSCRIÇÕES: até 2 dias úteis antes das datas pretendidas. 



TáCBEI NATAL 2019 
ATL (6-15 anos) 

A informação disponibilizada nestas tabelas não dispensa a consulta de outras condições junto dos serviços do CBEI. 

 
www.cbei.pt 

Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 

comunidade | CBEI 

 

 

 

 

semana de 30 dezembro de 2019 a 03 de janeiro de 2020 
 
 
 
 
 

2.ª feira 
(30/12/2019) 

3.ª feira 
(31/12/2019) 

4.ª feira 
(01/01/2020) 

5.ª feira 
(02/02/2020) 

6.ª feira 
(03/02/2020) 

   
M

an
h

ã 
    Adereços para Réveillon Pitéus à mesa 

DIA DE 
ANO NOVO 

Jogos de mesa Painel dos Reis Magos 

   
T

ar
d

e
 

    

Matiné de Natal 

(CBEI) 
Tarde dançante 

 

Brincadeira livre 
Coroa de Reis 

PREÇOS POR CRIANÇA: 15,00€/dia (apenas para não utentes do CBEI) 
INCLUI: atividades, apoio pedagógico, refeições (almoço e lanche) e seguro. 
INSCRIÇÕES: até 2 dias úteis antes das datas pretendidas. 


