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Caros Pais e Encarregados de Educação,

 

O Centro de Estudos “Aqui Há Saber

programa para as férias de 3 de j

diversificado. 
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de Educação, 

Aqui Há Saber” apresenta-vos o Programa Mix Summer, 

de 3 de julho a 4 de agosto 2017, dinâm
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Condições de Frequência

� 75€ / Semana com todas as ocu

� 25€/ Dia na opção diária (acresce 10

no dia de Aquashow);

� Deverá ser realizado o pagamento de 30% da(s) semana(s) de férias a

frequentar no ato da inscrição e os restantes 70%

semana escolhida; 

� Refeições:  

- Almoços: 3,50€ por almoço

quando for pic-nic,

- Lanches: trazidos 

� A identificação do aluno

inviolável no valor de

� Descontos: - 5% para irmãos na segunda inscrição; 

5 semanas. Descontos não acumuláveis e válidos para inscrições at

antes da frequência pretendida. 

� Aos valores apresentados anteriormente acresce IVA em vigor;

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

� O “Aqui Há Saber”

valiosos pertencentes à criança;

� Informamos que o programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio desde 

que devidamente fundamentado.

� O Regulamento Geral do AHS complementa o presente regulamento.

� A confirmação da frequência pode ser realizada preferencialmente

de e-mail ou presencialmente com 

do inicio da frequência pretendida

- Período de frequência

- Modalidade das refeições.

 

E-mail: aqui.ha.saber@gmail.com

Contactos: 913 416 875 / 219 331

Condições de Frequência: 

€ / Semana com todas as ocupações de tempos livres incluída

ão diária (acresce 10€ nos dias de Piscinas de Santarém

no dia de Aquashow); 

Deverá ser realizado o pagamento de 30% da(s) semana(s) de férias a

frequentar no ato da inscrição e os restantes 70% até 8 dias antes de cada 

 

€ por almoço ou outras opções a acordar com o centro

, que deverá ser trazido pelo aluno; 

 pelo aluno. 

dentificação do aluno é constituída por uma pulseira de identificação

no valor de 1€; 

5% para irmãos na segunda inscrição; - 5% para frequência de

Descontos não acumuláveis e válidos para inscrições at

antes da frequência pretendida.  

Aos valores apresentados anteriormente acresce IVA em vigor; 

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

O “Aqui Há Saber” não se responsabiliza pelo roubo ou extravio de objetos 

pertencentes à criança; 

Informamos que o programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio desde 

que devidamente fundamentado.  

eral do AHS complementa o presente regulamento.

A confirmação da frequência pode ser realizada preferencialmente

mail ou presencialmente com as seguintes informações até 8 dias antes 

do inicio da frequência pretendida ou 15 dias na “Semana 5”: 

Período de frequência da(a) criança(a); 

das refeições. 

aqui.ha.saber@gmail.com (e-mail para confirmações preferencialmente

913 416 875 / 219 331 364  

pações de tempos livres incluídas; 

nos dias de Piscinas de Santarém e 30€ 

Deverá ser realizado o pagamento de 30% da(s) semana(s) de férias a 

até 8 dias antes de cada 

ou outras opções a acordar com o centro, exceto 

pulseira de identificação 

5% para frequência de 3 a 

Descontos não acumuláveis e válidos para inscrições até 15 dias 

 

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

roubo ou extravio de objetos 

Informamos que o programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio desde 

eral do AHS complementa o presente regulamento. 

A confirmação da frequência pode ser realizada preferencialmente com envio 

informações até 8 dias antes 

 

preferencialmente); 
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROGRAMA 

Aquashow (Algarve) 

O Aquashow Parque é o maior Parque Aquático e Parque Temático de Portugal, no 
Algarve, em Quarteira. No Parque Aquático encontra a maior diversidade de 
escorregas para todas as idades e a maior Piscina de Ondas de Portugal onde toda a 
família se pode divertir em conjunto. 

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. 

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 Ioga 

O Ioga é um conceito que se refere às tradicionais disciplinas físicas e mentais 
originárias da Índia. O Ioga favorece o autocontrolo, a aprendizagem do uso criativo 
e positivo do pensamento, a fortalecer os laços com a natureza e educa para a 
saúde, ajudando a criança a caminhar com maior consciência e segurança, 
oferecendo-lhe a possibilidade de conviver com o melhor de si própria. 

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. 

Escola Musical da 
Sociedade de 

Caneças 

A Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, fundada a 19 de Março de 1880, é 
uma das muitas coletividades centenárias espalhadas pelo país. Dispõe de Escola e 
Banda de Música, Grupo de Canto e Grupo de Teatro, e Secções de Columbofilia, 
Futebol e Futsal Feminino, Ginástica, Zumba e Taekwondo. Nesta visita vamos 
promover o conhecimento e contacto dos jovens com os vários instrumentos que 
compõem uma Banda de Música, com uma explicação de cada instrumento, do 
funcionamento de uma banda de música e de como são feitos os instrumentos. 
Depois desta apresentação os alunos tem a oportunidade de experimentar os 
instrumentos disponíveis acompanhados pelos professores da coletividade.  

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. 



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 
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. 

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 Coca-Cola 
Vamos conhecer o único espaço do País onde se faz uma das bebidas mais 
populares do mundo, a Coca-Cola. Fica em Azeitão, tem mais de 200 trabalhadores 
e capacidade para produzir 800 mil litros por dia. 



Visita à GNR 

A Escola da Guarda é o Estabelecimento de Ensino da Guarda Nacional Republicana 
(GNR), especialmente vocacionada para a formação comportamental, cultural, 
física, militar e técnico-profissional dos militares da Guarda. A visita inclui 
demonstração do Grupo de Intervenção Cinótecnico (GIC), demonstração e ensaio 
de equipamentos do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP), 
demonstração e ensaio de equipamentos do Grupo de Intervenção de Proteção e 
Socorro (GIPS), demonstração e ensaio de equipamentos do Grupo de Intervenção 
de Operações Especiais (GIOE), demonstração e ensaio de solípedes da Unidade de 
Segurança e Honras de Estado (USHE) e demonstração e ensaio de motociclos do 2º 
Esquadrão da Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE). 

Visita à Paladin 

A Paladin é uma marca pertencente ao grupo Mendes Gonçalves, sendo neste 
momento a marca portuguesa de temperos mais vendida em Portugal. Vamos 
acompanhar todo o processo, passando da confeção à embalagem, e poderemos 
assistir a tudo da primeira fila! 

Visita à Protecção 
Civil 

A Autoridade Nacional de Proteção Civil ou ANPC é o organismo do Ministério da 
Administração Interna de Portugal responsável pelo planeamento, coordenação e 
execução da política nacional de proteção civil. Nesse âmbito, a ANPC desenvolve a 
prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, a proteção e socorro das 
populações e a superintendência das atividades dos bombeiros. 

Visita ao Inem 

O Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. (INEM) é o Organismo do 
Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território de 
Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), de 
forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correcta 
prestação de cuidados de saúde. O INEM tem um programa de Ações de 
Sensibilização que envolve a realização de visitas à Instituição, visando fomentar a 
adequada utilização dos serviços e meios de emergência médica pré-hospitalares. 

Visita Queijo Saloio 

Fundada em 1968, a Queijo Saloio, líder nacional no segmento dos queijos de 
especialidade, produz e comercializa queijos tradicionais portugueses a partir de 2 
unidades de produção (Ponte do Rol/Torres Vedras e Pego/Abrantes). Com uma 
transformação de 150.000l de leite por dia, cerca 150 colaboradores e uma 
influência através da compra de leite que se estende a perto de 300 unidades 
produtoras, a Saloio opera em vários segmentos do mercado de queijo – curados, 
fresco, requeijão, ralados e fundidos – com uma presença forte nos três primeiros. 
No segmento de curados destaca-se com a comercialização dos produtos da marca 
Palhais, marca líder em queijos de cabra. A Saloio apresenta-se hoje ao mercado 
sob a assinatura ‘A arte do queijo tradicional’ conjugando o melhor de dois 
mundos: a tradição - das receitas e dos sabores - e a qualidade assegurada pelo 
controlo rigoroso de fatores de produção. 

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 Globo de 
Neve 

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

  


