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parque dos principes

vagas
limitadas

atelier de NATAL
2021

20 a 23   e   27 a 30   de Dezembro
8h30-18h30 | 3 aos 10 anos



info@tobekid.com

3ªFeira
28.12.2021

MANHÃ
RODINHAS PARK

Carrinhos a pedais,
insuflável e diversões

ALMOÇO na To be Kid
hora livre no ANFI-TEATRO

TARDE
Peddy Paper

4ªFeira
29.12.2021

MANHÃ
PAVILHÃO DO

CONHECIMENTO ou
OCEANÁRIO

ALMOÇO na To be Kid
hora livre no ANFI-TEATRO

TARDE
Realização de um

mega cartaz
de Ano Novo

5ªFeira
30.12.2021

MANHÃ
PLANETÁRIO

ALMOÇO na To be Kid
hora livre no ANFI-TEATRO

TARDE
Pinturas Faciais

Festa e mural de desejos
para o Ano Novo

3ªFeira
21.12.2021

MANHÃ
RODINHAS PARK

Carrinhos a pedais,
insuflável e diversões

ALMOÇO na To be Kid
hora livre no ANFI-TEATRO

TARDE
Realização de Postais

de Natal
Bingo de Natal

4ªFeira
22.12.2021

MANHÃ
PAVILHÃO DO

CONHECIMENTO ou
OCEANÁRIO

ALMOÇO na To be Kid
hora livre no ANFI-TEATRO

TARDE
Decoração de uma

Pinha de Natal
Amigo Secreto

5ªFeira
23.12.2021

MANHÃ
PLANETÁRIO

ALMOÇO na To be Kid
hora livre no ANFI-TEATRO

TARDE
Pinturas Faciais

Caça ao Tesouro do
Pai Natal

2ªFeira
27.12.2021

MANHÃ
CINEMA ALVALÁXIA*
Filme “Patrulha Pata”

ALMOÇO na To be Kid
hora livre no ANFI-TEATRO

TARDE
Confecção de
bolachinhas

2ªFeira
20.12.2021

MANHÃ
CINEMA ALVALÁXIA*
Filme “Patrulha Pata”

ALMOÇO na To be Kid
hora livre no ANFI-TEATRO

TARDE
Carta ao pai Natal com 

colagens
Quizz de Natal

atelierdeNATAL2021

p r o g r a m a

20 a 23 de Dezembro

27 a 30 de Dezembro

* Uma vez que só podemos adquirir os bilhetes quando fecharmos as inscrições, não podemos considerar a ida ao cinema confirma-
da pois existe o risco de não haver disponibilidade na altura da compra. 
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.
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atelierdeNATAL2021

precos e condicoes

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira

SOPA
LASANHA DE CARNE

GELATINA

SOPA
DOURADINHOS

COM ARROZ BRANCO
FRUTA

SOPA
ESPARGUETE À

BOLONHESA
FRUTA

SOPA
PIZZA

SOBREMESA
SURPRESA

MENU ALMOÇOS

PREÇOS

BILHETES DE ENTRADA
Algumas manhãs serão visitas culturais/recreativas dependendo
da disponibilidade e dos planos de contingência adoptados
por cada local. O bilhete de entrada nestas actividades exteriores
não está contemplado no valor das incrições semanais
e/ou avulso. Alguns dos valores extra que podem vir a ser cobrados: 

Rodinhas Park: 6,00€
Pavilhão do Conhecimento: 7,00€
Oceanário: 10,00€
Planetário: 3,00€
Cinema: 6,50€

CONDIÇÕES GERAIS
Condições de inscrição: 50% do pagamento no acto e restantes 
50% até ao dia útil anterior ao início da participação da criança no 
Atelier.

O número de vagas é limitado a 21 crianças. Até que haja vagas 
serão aceites inscrições sempre até às 16h do dia útil anterior 
frequência do participante no Atelier.

A leitura do Regulamento e Plano de Contingência é obrigatória. 

Este planeamento, poderá sofrer alterações, dado o panorama 
atual, o número de crianças inscritas, as condições metereológicas 
ou por qualquer motivo alheio à To be Kid 

Não será devolvido qualquer valor pago nem será possível troca 
por outro dia em caso de falta do participante em algum dia de 
uma semana em que se encontre inscrito.

DESCONTOS: 
Na inscrição de irmãos, 5% de desconto no 2º irmão. O desconto 
não se aplica aos bilhetes de entrada nas visitas agendadas.

20 a 23 DEZ   140€  
27 a 30 DEZ   140€ 
(acresce bilhetes de entrada nas visitas 
agendadas, no máximo 25,50€)

MANHÃ avulso  25€ 
com saída e almoço (até 14h00)      
(acresce bilhete de entrada na visita agendada)

MANHÃ avulso  20€ 
sem saída c/almoço (até 14h00)

TARDES avulso  15€ 
14h00 às 18h30 (incluí lanche)

DIA AVULSO
com saída:  45€    
(acresce bilhete de entrada na visita agendada)

sem saída:  35€

Incluí:
- Seguro     
- Alimentação (reforço manhã, almoço, lanche)
- Materiais e ingredientes para actividades
- Pulseiras com contacto para saídas ao exterior 
- Produtos de desinfecção
- Transporte ida e volta para visitas agendadas
- Monitoras experientes presentes a todo o momento


