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AALLUUNNOO((AA))  --  11ºº  --  55ºº  AANNOO  

((AALLUUNNOO((AA))  EEXXPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS  OOUU  EEXXTTEERRNNOO))  



PPRROOGGRRAAMMAA
 

Caros Pais e Encarregados de Educação,

 

O Centro de Estudos “Aqui Há Saber

dinâmico, divertido e diversificado. O centro disponibiliza dois programas de férias

do 1º ao 5º ano (6 aos 10 anos) e outro para os aluno

 

Disponibilizamos também um programa de estudo acompanhado para preparação dos exames de 9º 

ano (a partir de 7 de junho de 2017) e para os alunos que pretendam realizar uma consolidação de 

conhecimentos em determinadas d

13h e das 15h às 18h. A frequência da preparação de exame ou da consolidação de conhecimentos 

deverá ser confirmada pelo encarregado de educação por email ou na receção do centro até dia 2

maio de 2017, com indicação do período pretendido e das disciplinas.

 

ALUNO – EXPLICAÇÕES OU EXTERNO

 

Preçário para Atividades (acresce o IVA à taxa em vigor)

Semana 19 a 23 de junho 2017 – 58

Semana 26 a 30 de junho 2017 – 80

Um dia de férias – 20€ 

 - acresce 5€ nos dias de Piscinas de Santarém, Praia com aula de Surf e Passeio de Tuk Tuk, 

 - acresce 10€  no dia de Óbidos e Forte de Peniche

 - acresce 20€ no dia de Viagem 

 

Informações: 

- Desconto de 5% para aluno(a) que 

- Inclui todas as atividades da semana e não inclui

- Acresce IVA à taxa em vigor. 

 

 

 

AA  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  DDEE  JJUUNNHH

de Educação, 

Aqui Há Saber” apresenta-vos um programa para as férias

dinâmico, divertido e diversificado. O centro disponibiliza dois programas de férias

e outro para os alunos do 6º ao 9º ano (11 aos 15 anos).

Disponibilizamos também um programa de estudo acompanhado para preparação dos exames de 9º 

ano (a partir de 7 de junho de 2017) e para os alunos que pretendam realizar uma consolidação de 

conhecimentos em determinadas disciplinas (a partir de 19 de junho de 2017) nos horários das 9h às 

13h e das 15h às 18h. A frequência da preparação de exame ou da consolidação de conhecimentos 

deverá ser confirmada pelo encarregado de educação por email ou na receção do centro até dia 2

maio de 2017, com indicação do período pretendido e das disciplinas. 

EXPLICAÇÕES OU EXTERNO: 

sce o IVA à taxa em vigor): 

58€ 

80 €  

€ nos dias de Piscinas de Santarém, Praia com aula de Surf e Passeio de Tuk Tuk, 

€  no dia de Óbidos e Forte de Peniche 

€ no dia de Viagem à Ilha das Berlengas 

Desconto de 5% para aluno(a) que frequente a modalidade das explicações ou para irmãos

tividades da semana e não inclui as refeições; 
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um programa para as férias, de 19 a 30 de junho, 

dinâmico, divertido e diversificado. O centro disponibiliza dois programas de férias, um para os alunos 

(11 aos 15 anos). 

Disponibilizamos também um programa de estudo acompanhado para preparação dos exames de 9º 

ano (a partir de 7 de junho de 2017) e para os alunos que pretendam realizar uma consolidação de 

isciplinas (a partir de 19 de junho de 2017) nos horários das 9h às 

13h e das 15h às 18h. A frequência da preparação de exame ou da consolidação de conhecimentos 

deverá ser confirmada pelo encarregado de educação por email ou na receção do centro até dia 26 de 

€ nos dias de Piscinas de Santarém, Praia com aula de Surf e Passeio de Tuk Tuk,  

ou para irmãos; 
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RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  EEXXCCLLUUSSIIVVOO  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  TTEEMMPPOOSS  LLIIVVRREESS  ((OOTTLL))  

  
1. No período das férias de Junho, de dia 19 a 30, realiza-se a ocupação de tempos livres. No período de 

férias, o centro encontra-se em funcionamento de 2ªf a 6ªf das 7h30m às 20h.  

2. O Centro assegura, através de parcerias, os almoços pelo valor de 3,50€/dia, sendo possíveis outras 

alternativas acordadas com o centro. As confirmações dos almoços, pela modalidade de Catering, 

deverão ser realizadas até dia 08/06/2017. Ao preço acima indicado das refeições acresce IVA.  

3. A identificação do aluno é constituída por uma fita de pulso no valor de 1€. 

4. O “Aqui Há Saber” não se responsabiliza pelo roubo ou extravio de objetos valiosos pertencentes à 

criança. 

5. Informamos que o programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio desde que devidamente 

fundamentado. O regulamento geral do AHS complementa o presente regulamento. 

6. Solicitamos envio das seguintes confirmações por email até dia 08/06/2017: 

- Período de frequência do(a) aluno(a) no centro; 

- Modalidade das refeições;  

- Transporte no circuito casa – centro – casa (horários preferenciais e limites), posteriormente será 

enviado a confirmação do horário.  

7. O pagamento da ocupação de tempos livres deverá ser realizado até dia 08/06/2017:   

Email: aqui.ha.saber@gmail.com (email para confirmações preferencialmente) 

Contactos: 913 416 875/ 219331364 

8. O presente programa dispõe de vagas limitadas, reserve já a sua! 

9. Desistências: Só são permitidas desistências das atividades ou refeições, com reembolso, por motivos 

de doença, mediante apresentação de atestado médico e com uma antecedência prévia de 24 horas. 

 

Agradecemos a sua melhor compreensão para cumprimento dos prazos indicados para logística de 

todos os recursos necessários à realização dos mesmos e respetivas confirmações. 
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROGRAMA 

Atelier de Reciclagem 
Vamos aprender a transformar materiais usados em novos produtos com vista à sua 
reutilização. 

Aula de Body Combat O Body Combat é uma aula que combina movimentos de diversos tipos de artes 
marciais como socos, golpes e pontapés, acompanhado por música motivadora. 

Bounce 
O Bounce é um gigante parque de trampolins indoor, com mais de 100 trampolins 
interligados, num espaço de 3.250m2. 

Jogos de Xadrez, Damas e 
Twist 

O Xadrez é considerado uma arte, uma ciência e um jogo. O objetivo do jogo é 
vencer o oponente, dando xeque-mate. Para conseguir atingir este objetivo, os 
jogadores devem, além de dominar os conhecimentos básicos do jogo, saber 
desenvolver uma estratégia, e implementá-la através de lances de desenvolvimento 
e de golpes táticos. O jogo de Damas pratica-se entre dois jogadores, num tabuleiro 
quadrado, de 64 casas alternadamente claras e escuras, dispondo de 12 peças 
brancas e 12 pretas e objetivo é capturar ou imobilizar as peças do adversário. O 
jogador que conseguir comer todas as peças do inimigo ganha a partida. 
Twister é um jogo de habilidade física e é jogado num tapete de plástico de grandes 
dimensões como um jogo de tabuleiro. Tem quatro linhas de grandes círculos 
coloridos sobre a mesma com uma cor diferente em cada linha. Uma roleta é 
anexada a um tabuleiro quadrado e dividida em pés e mãos esquerdos e direitos. 
Cada uma dessas quatro partes é dividida nas quatro cores. Depois de girar, os 
jogadores devem mover a mão ou o pé correspondente a um ponto da cor correta. 
Uma pessoa é eliminada quando cai ou quando toca o cotovelo ou do joelho no 
tapete. 

Master Chef Junior AHS Iremos dar asas à imaginação dos nossos alunos na área da culinária. 

Óbidos e Forte de 
Peniche 

Óbidos é uma vila portuguesa do distrito de Leiria, sub-região do Oeste, região 
Centro, com cerca de 2 200 habitantes. Faz parte da Região de Turismo do Oeste. 
Um técnico especializado/guia do programa fará a receção e a visita dos alunos e 
dos professores nesta visita. Ao percorrerem as ruas de Óbidos os alunos podem 
viver momentos privilegiados de aprendizagem, conhecendo factos e curiosidades 
da História de Portugal e desta Vila Museu. Segue-se um Peddy Paper uma atividade 
com um caráter lúdico-pedagógica que visa explorar a Vila de Óbidos e consolidar as 
aprendizagens efetuadas na visita de estudo. 
A Fortaleza de Peniche localiza-se na cidade em Peniche, no distrito de Leiria. É uma 
fortificação implantada na encosta sul, por sobre as arribas, entre o porto de pesca, 
a leste, e a Gruta da Furninha a oeste. É também um museu, o Museu Municipal de 
Peniche, sendo composto por colecções de arqueologia (representativas do espólio 
da gruta da Furninha), arqueologia subaquática, malacologia (ramo da biologia que 
estuda os moluscos), construção naval e artesanato local (rendas de bilros). Alberga 
também um sector dedicado à resistência anti-fascista, podendo ser visitadas as 
antigas celas dos presos. 

Passeio de Tuk Tuk em 
Lisboa 

A Trilhos & Caminhos conta com 7 anos de experiência no mercado turístico e com 
um serviço profissional com muito know-how da cidade de Lisboa. Vamos conhecer 
a história de Lisboa de modo divertido e descontraído. A Trilhos & Caminhos tem 
igualmente um forte empenho na área escolar e educativa, motivando e 
sensibilizando os alunos para uma participação ativa no meio que os rodeia, através 
de visitas de estudo temáticas e enquadradas nos programas atuais do ensino 
português. 

Piscinas de Santarém  

O Complexo Aquático de Santarém é composto por uma Piscina Recreativa, com 
dois jogos de água e uma cascata, um jacuzzi, escorregas com 3 pistas fofas e dois 
em caracol, piscina de ondas e uma piscina para crianças. Têm ainda de um extenso 
relvado com cerca de uma centena de colmos e zona de espreguiçadeiras. Um dia 
cheio de diversão e adrenalina! 
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Play in English Vamos aprender a falar Inglês! De uma forma divertida, vamos aprender ou 
relembrar vocabulário em Inglês através de jogos. 

Praia com aula de Surf 
Além de um belo dia passado na praia, vamos aprender a fazer Surf na Praia da 
Rainha, situada na Costa da Caparica. 

Ténis Campo 

O Ténis é uma atividade de competição jogada por norma com 2 jogadores à vez, um 
contra o outro. O ténis melhora a circulação e estimula tanto o coração como o 
cérebro, sendo uma excelente forma de manter a saúde e conhecido como um 
grande aliado a combater o stress. 

Trivial Pursuit Kids 

Trivial Pursuit é um famoso jogo de tabuleiro que testa o conhecimento dos 
jogadores em várias áreas como história, pessoas e lugares, arte e entretenimento, 
desporto e lazer, ciências e natureza. O objetivo é ser o primeiro jogador a 
completar um suporte com seis fichas (uma de cada cor) e responder corretamente 
a uma pergunta na casa central do tabuleiro. 

Viagem à ilha das 
Berlengas com visita às 

grutas em barco de fundo 
de vidro 

A Ilha das Berlengas dista cerca de 7 milhas do Porto de Peniche, com comprimento 
e largura máximos de 1500 e 800 metros respetivamente, um perímetro de 4000 
metros, 88 metros de altitude máxima e -30 de mínima. Área com elevado interesse 
botânico com vários endemismos e espécies de distribuição restrita. Local de 
nidificação para algumas espécies de aves marinhas e ponto de passagem para 
numerosas espécies migradoras. Reserva Marinha de grande riqueza faunística, 
nomeadamente ictiológica. Berlengoest é uma empresa com atividade marítimo 
turística, que proporciona passeios à ilha da Berlenga, pela costa da península de 
Peniche e pesca desportiva. Têm um semi rígido que faz o transporte à Berlenga em 
aproximadamente 20min, cheio de pura adrenalina, ou se quiser aproveitar a 
paisagem poderá ir um barco maior com lotação para 32 pessoas se quiser 
aproveitar a paisagem poderá ir. 

Workshop - "Uma 
Alimentação Saudável" 

O Workshop - "Uma Alimentação Saudável" visa de uma forma dinâmica e divertida 
chegar até aos mais novos a importância de uma alimentação saudável e 
equilibrada. 

Workshop - Como fazer 
Plasticina e concurso de 

esculturas 

É muito simples fazer plasticina caseira extremamente maleável e de longa duração 
com ingredientes que já tem em casa. Vão adorar fazer a sua própria massa caseira e 
criar obras-primas com as próprias mãos num concurso de esculturas. 

  



VViiaaggeemm
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