
Horário (crianças 2 e 3 anos)
Manhã: 9h às 12h 
Manhã c/ almoço: 9h às 13h
Tarde: 15h às 18h

Horário (crianças 3 aos 12 anos)
Manhã: 9h às 13h 
Tarde: 14h às 18h
Almoço: 13h às 14h
Dia Completo: 9h às 18h

planeamento
ATELIERarcoIRIS
15 a 19 Junho 2020
22 a 26 Junho 2020

em Telheiras

Segunda-Feira
15.06.2020  

Terça-Feira
16.06.2020  

Quarta-Feira
17.06.2020  

Quinta-Feira
18.06.2020  

Sexta-Feira
19.06.2020  

Pintura com os pés
(envolvidos em
plástico bolha)

Elaboração de
sequências

de cores com
bolas coloridas e fita-cola

Tiro ao alvo com
borrifadores de água

e bolas coloridas
 Jogos de água Caça ao tesouro

Confeção de arroz
colorido e elaboração

de um mural com
o mesmo

Confeção de gomas
saudáveis e coloridas

Jogo com mata-moscas,
balões coloridos e balizas

Construção de
instrumentos musicaisGincana de obstáculos

manhã

tarde

Segunda-Feira
22.06.2020  

Terça-Feira
23.06.2020  

Quarta-Feira
24.06.2020  

Quinta-Feira
25.06.2020  

Sexta-Feira
26.06.2020  

Pintura vertical
com pincéis

em película aderente
Experiências coloridas

Construção de um arco
Iris gigante

Construção de bolas
anti-stress com 
balões coloridos

Percurso 
“Mãos e Pés”

Pintura com
bolas de sabão Plasticina Caseira

Twister com pratos
coloridos

Desenhos nas costas 
em cadeia

Elaboração de
pega-monstros

manhã

tarde

´

INFO@TOBEKID.COM

91 820 38 76



crianças de 2 e 3 anos
Manhã* ou Tarde*   15€
Manhã c/ almoço*    20€
1 semana manhãs ou tardes  70€
1 semana manhãs com almoço  90€

Horário
Manhã: 9h às 12h 
Manhã c/ almoço: 9h às 13h
Tarde: 15h às 18h

*Frequência mínima de 3 dias por semana

crianças dos 3 aos 12 anos
Manhã* ou Tarde*   15€
Almoço extra (refeição +1h)  10€
Dia Completo (com almoço)*  35€
1 semana manhãs ou tardes   70€
1 semana dia completo    125€

Horário
Manhã: 9h às 13h 
Tarde: 14h às 18h
Dia Completo: 9h às 18h
Almoço: 13h às 14h

*Frequência mínima de 3 dias por semana

INFO@TOBEKID.COM 91 820 38 76

ATELIERarcoIRIS

preços, horários e condições gerais

Condições de frequência:
Obrigatória a leitura do Plano de Contingência e Regu-
lamento Geral To be Kid.

Inscrições até às 15h00 do dia útil anterior desde que 
haja vagas para o período pretendido. Só poderão ser 
feitas trocas de dias se comunicadas antes das 15h00 
do dia útil anterior à frequência da criança na To be Kid 
e se existirem vagas.

O preço incluí:
- seguro
- materiais de desinfeção
- lanche de reforço da manhã quando aplicável
- almoço quando aplicável
- lanche da tarde quando aplicável
- materiais para actividades


