ATELIER DE PASCOA
2022

Telheiras | Parque dos Príncipes

11, 12, 13, 14 e 18 de abril
dos 3 aos 10 anos
8h30 - 18h00

planeamento
ATELIER DE PASCOA 2022
2ªFeira
11 ABRIL

3ªFeira
12 ABRIL

4ªFeira
13 ABRIL

5ªFeira
14 ABRIL

2ªFeira
18 ABRIL

Rodinhas
Park

Planetário

Pavilhão do
Conhecimento ou
Oceanário

Jumping
Yard

Cinema ou
Rodinhas Park

ALMOÇO

ALMOÇO

Anfi-teatro*
Jogos de Tabuleiro
Discoteca

Anfi-teatro*
Pintura criativa de
Ovos de Páscoa

ALMOÇO
Anfi-teatro*
Construção de
Origamis

ALMOÇO

ALMOÇO

Anfi-teatro*
Caça aos ovos
e Tatuagens Glitter

Hora livre
no anfi-teatro*
Pinturas faciais

*Na hora livre no Anfi-Teatro podemos ler um livro, fazer Teatro de fantoches, ver um filme, jogar Playstation ou cantar karaoke.
Dependendo da dinâmica do grupo de cada dia, será feita a escolha da actividade deste horário.

4 dias
11 a 14 abril

5 dias

dia
avulso

150,00€

175,00€

45,00€

extras (bilhetes entrada)
Rodinhas Park

6,00€

Planetário

5,00€

Oceanário

10,00€

Pavilhão do Conhecimento 7,00€
Jumping Yard + meias

9,50€

Cinema

6,50€

O Atelier de Páscoa só se realizará se o número de inscrições for igual ou superior
a 7 até às 16h do dia 5 de Abril.
O preço inclui seguro, transporte de ida e volta para as visitas/actividades, refeições
(almoço e lanche), actividades e respectivos materiais/ingredientes e monitoras.
Nas manhãs de visitas ao exterior, a criança deverá trazer um pequeno snack de
reforço da manhã e a sua garrafa de água devidamente identificada.
Condições de pagamento: 50% no acto da inscrição. Até às 15h do dia 8 de Abril;
restantes 50%.
A leitura do Regulamento e Plano de Contingência é obrigatória.
Este plano de actividades poderá sofrer alterações em função do número de
crianças inscritas ou por qualquer motivo alheio à To be Kid.
Não será devolvido qualquer valor nem será possível troca por outro dia em caso
de falta do participante em algum dia em que se encontre inscrito.
Caso a criança tenha algum cartão de fidelização ou desconto para alguma das
actividades previstas, poderá utilizá-lo não sendo considerado o valor da entrada.

