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PPRROOGGRRAAMMAA  LLOOWW  CCOOSSTT  

CCrriiaannççaass  ee  JJoovveennss  ddooss  66  aaooss  1155  aannooss  

((IInntteerrnnooss  ee  EExxtteerrnnooss))  

JJuunnhhoo//  JJuullhhoo//  AAggoossttoo  22001177    



PPRROOGGRRAAMMAA 
 

Caros Pais e Encarregados de Educação,

 

O Centro de Estudos “Aqui Há Saber

de 19 de Junho a 4 de Agosto 2017, dinâmico, divertido e diversificado

 

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

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

maio de 2017, com indicação do período pretendido e 

 

PREÇÁRIO: 

 

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

Semana 1 (19 a 23 de junho 2017) –

Semana 2 (26 a 30 de junho 2017) –

Semana 3 (3 a 7 de julho 2017) – 45

Semana 4 (10 a 14 de julho 2017) – 

Semana 5 (17 a 21 de julho 2017) – 

Semana 6 (24 a 28 de julho 2017) – 

Semana 7 (31 de julho a 4 de agosto 2017)

 

Um dia de férias – 15€ (acresce 10€

 

Alunos Externos – inscrição de 10€ 

 

A  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  LLOOWW  CCOO

de Educação, 

Aqui Há Saber” apresenta-vos o Programa Low Cost, um programa para as férias 

, dinâmico, divertido e diversificado mas a um custo reduzido

bém 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

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

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

sce o IVA à taxa em vigor): 

– 35€ 

– 35 €  

45€ 

 35€ 

 45€ 

 35€ 

agosto 2017) – 45€ 

€ nos dias de Piscinas de Santarém e 5€ nos dias de praia

 e seguro de 5€ (programa de férias de verão
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um programa para as férias 

mas a um custo reduzido.  

bém 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 

na receção do centro até dia 26 de 

€ nos dias de praia 

de verão)  
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RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  EEXXCCLLUUSSIIVVOO  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  TTEEMMPPOOSS  LLIIVVRREESS  ((OOTTLL))  

  

1. No período das férias de junho, julho e agosto, 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. 

3. A identificação do aluno é constituída por uma pulseira 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: 

- Período de frequência; 

- Modalidade das refeições;  

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

enviado a confirmação do horário.  

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

Contactos: 913 416 875/ 219331364 

7. O pagamento e confirmação da ocupação de tempos livres deverão ser realizados: 

�  junho: até dia 08/06/2017 para as semanas de junho 

�  julho e agosto: 30% da(s) semana(s) de férias a frequentar no ato da inscrição e os 

restantes 70%  até 8 dias antes de cada semana escolhida   

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

Contactos: 913 416 875/ 219331364 

Aos valores apresentados anteriormente acresce IVA em vigor. 

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 da ciência 
Na nossa sala iremos ter vários módulos e zonas de experiências que podemos 
realizar, onde em todas, a professora dará uma explicação de ação/reação. Uma 
forma super divertida de aprender. 

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. 

Aula de Zumba 
Zumba é uma mistura de ginástica e dança, sendo praticada ao som de ritmos latino-
americanos. 

Aula Hip-Hop 

A dança hip hop refere-se aos estilos de dança sociais ou coreografados relacionados 
à música e à cultura hip hop. Isto incluiu uma grande variedade de estilos, 
especialmente breakdance, locking e popping, os quais foram desenvolvidos na 
década de 70 por afros e latino-americanos. 

Campeonato Ping-Pong / 
Dança 

No Ping-Pong o objetivo é desafiar tudo e todos, e ver quem sairá vencedor deste 
Campeonato que é conhecido como sendo o desporto com o tipo de bola mais 
rápida do mundo. E porque a dança e música fazem parte do dia a dia de muitos, 
vimos fomentar uma aula de dança para um momento de diversão e aprendizagem 
de mais uns passinhos de dança a dominar nesta crescente aprendizagem pela vida 
fora. 

CIAPS – Centro de 
Interpretação Ambiental 

da Pedra do Sal 

Enquadrado no projecto para requalificação e usufruto público do litoral de Cascais, 
o edifício do Centro de Interpretação Ambiental, enquadrado na envolvente, 
funciona como uma montra virada para a linha de costa e para o mar, onde estão 
criadas ótimas condições para o visitante desfrutar das caraterísticas biofísicas e 
paisagísticas singulares da "Ponta do Sal". Este Centro nasce com o intuito de 
divulgar valores como a diversidade biofísica e a riqueza cénica que se gera do 
encontro da terra com o mar, associados à componente didática e formativa. Os 
visitantes terão a oportunidade de observar as caraterísticas desta Orla Costeira, 
experimentar o novo percurso pedonal e visitar a arriba e as espécies de fauna e 
flora aí existentes. 

Cinema no Centro 
Sessão de cinema no nosso espaço com visualização de um filme à escolha dos 
participantes. 

Corrida de Estafetas 

A corrida de estafetas é uma corrida por equipas, constituída por quatro elementos. 
Cada um deles percorre uma determinada distância, transportando na mão um tubo 
liso e oco, de madeira ou metal (testemunho), para entregar ao companheiro 
seguinte. O objetivo dos corredores é transportar o testemunho até à meta, o mais 
depressa possível. 

Fábrica de Histórias - 
Escrita Criativa  

Esta atividade vai propôr a criação de uma história a partir de indicações fornecidas 
e em que os participantes vão ser os autores da história, devendo seguir as pistas 
fornecidas. 

Festival Color AHS 

Adaptado do maior festival de cor do mundo, os participantes vestidos de branco 
juntam-se e criam uma paleta humana de cores num momento único de celebração 
de pura alegria, com verdadeiras explosões de cores, quando todos lançam ao alto 
pó colorido. Preparem para pintar e serem pintados de mil cores! 

Futebol Humano 

O objetivo do jogo é ser-se rápido para se esquivar à bola e ter muito autocontrolo 
para permanecer totalmente quieto. O campo é dividido ao meio, com uma linha e 
formam-se duas equipas. Cada elemento das equipas, tenta correr e passar por 
entre os outros elementos da equipa adversária (que se lhe tocarem, o podem 
"matar") e marcar ponto na linha final do campo adversário. Quando esse mesmo 
elemento é "morto", permanece no local onde lhe tocaram, de braços abertos, para 
que possa voltar a jogar se um elemento da sua equipa lhe tocar. Todos os 
elementos podem atacar e defender simultaneamente. Ganha a equipa que marcar 
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mais pontos. 

Geocaching  

O Geocaching é uma aplicação ao nível mundial de caça ao tesouro que pode ser 
instalada nos telemóveis e que visa a procura de caixinhas. A aplicação identifica as 
caixinhas existentes mais perto da sua localização e em seguida é seguir as 
instruções da aplicação até chegar à caixinha. Esta ocupação de tempos livres será 
realizada em grupo e visando sempre a segurança de todos. As caixinhas serão 
previamente identificadas pelos monitores do grupo e apenas será realizada se 
existirem condições. 

Gincana 

Gincana é um conjunto de tarefas disputadas entre grupos diversos, com o mesmo 
objetivo final. As gincanas podem ser realizadas por diversos tipos de competições 
onde os concorrentes enfrentam várias provas, com obstáculos que dificultam as 
tarefas. Alguns dos jogos mais populares são: corrida de saco, pé amarrado, caça ao 
tesouro, apanhar maçã com a boca, etc. 

Jogo da mímica 
A Mímica consiste em expimir-se por gestos e movimentos do corpo, sem 
pronunciar uma única palavra. Jogo da Mímica pode ser jogado por crianças de 
várias idades e estimula a criatividade e a imaginação. 

Jogo de Badminton 
Badminton é um desporto individual ou de pares, semelhante ao ténis e ao vólei de 
praia, praticado com raquete e um volante ou pena que deve passar por cima de 
uma rede. 

Jogo do Mata 

O jogo do mata é um jogo que pode ter no mínimo quatro jogadores. Este jogo é 
composto por duas equipas com o mesmo número de jogadores, distribuídos por 
um campo com as mesmas medidas. Cada equipa fica espalhada pelo campo, 
excepto o “piolho”. Os jogadores vão trocando a bola entre o piolho e o seu próprio 
campo, tentando “matar” (eliminar) todos os adversários. Este jogo termina quando 
uma equipa conseguir eliminar todos os adversários. 

Jogo do Monopólio 
 É um dos jogos de tabuleiro mais populares do mundo, em que propriedades como 
bairro, casas, hotéis, empresas são compradas e vendidas, em que uns jogadores 
ficam "ricos" e outros vão à falência. 

Jogo dos Cubos de Gelo 

O jogo dos cubinhos consiste em dois jogadores, à vez, que colocam cada um a sua 
pedra de gelo no centro da mesa e, apenas com um toque, tentam derrubar o 
adversário da mesa(só podem tocar uma vez alternadamente), ganha o primeiro que 
conseguir deitar o outro ao chão ou aquele cujo a pedra derreta em ultimo lugar. 

Jogos de dinâmica de 
grupo, lúdicos e 

desportivos 
Jogos ao ar livre que incentivam a dinâmica de grupo e que põe o corpo a mexer, 
proporcionando momentos de diversão. 

Jogos de Raciocínio Nada melhor do que jogos de raciocínio para relaxar um pouco e exercitar a mente! 

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.  
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Jogos tradicionais 

Os jogos tradicionais portugueses são uma peça fundamental da nossa identidade 
porque relatam a história e cultura do nosso país. Existem vários tipos de jogos 
tradicionais, jogos tradicionais infantis, jogos tradicionais para idosos e jogos 
tradicionais regionais. 

Karaoke Karaoke é um hobby de origem japonesa no qual as pessoas cantam acompanhando 
versões instrumentais de músicas famosas. 

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

Paintball com balões de 
água 

Decidimos adaptar tudo ao Verão e fazer uma versão diferente do Paintball que 
todos conhecemos, mas com balões de água! 

Pavilhão do 
Conhecimento 

O Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva é um museu de ciência localizado 
na margem direita do rio Tejo, no Parque das Nações, em Lisboa, Portugal. Constitui-
se num museu interactivo de Ciência e Tecnologia que tem como objetivo torná-las 
mais acessíveis para todos, estimulando a exploração do mundo físico e a 
experimentação. 

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! 

Play in English Vamos aprender a falar Inglês! De uma forma divertida, vamos aprender ou 
relembrar vocabulário em Inglês através de jogos. 

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. 

The Big Picture O "The Big Picture" é um concurso onde serão criadas equipas cujo objetivo é 
identificar as imagens em quatro opções dadas por cada imagem. 

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. 

Visita à Biblioteca Vamos visitar uma biblioteca da zona. 

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. 

Workshop Aguarelas e 
Atelier de pintura 

A aguarela é uma técnica de pintura na qual os pigmentos estão dissolvidos em 
água. Vamos aprender a fazer aguarelas caseiras não tóxicas, utilizando apenas 
coisas que se podem encontrar na cozinha de uma casa e depois aprender técnicas 
de pintura e pô-las em prática. 

Workshop trabalhos com 
cera 

Tens uma caixa cheia de lápis de cera velhos e partidos e não sabes o que fazer com 
eles? É um desperdício mandar para o lixo os restos dos lápis. Por isso vamos dar 
uma nova vida aos lápis de cera velhos. 

Workshop Teatro Vamos aprender noções básicas de teatro. 

Workshop Globo de Neve Utilizando um pote de vidro e água, vamos fazer o globo de neve divertido para 
decorar a casa. 
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