
 

 

 

 
 

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira 
sexta-feira 

01/07/2022 

 
Manhã 

 

    -Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Dia Livre 

Almoço      

 
Tarde 

 

    -Dia Livre 

 

 

 

 
 

segunda-feira 
04/07/2022 

terça-feira 
05/07/2022 

quarta-feira 
06/07/2022 

quinta-feira 
07/07/2022 

sexta-feira 
08/07/2022 

 
Manhã 

 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Praia. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Piscina. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Praia. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas, 
-Exploração da vida 
Marinha; 
-Praia. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Dia de Parque 
Aquático (Pombal).  

Almoço MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME 

 
Tarde 

 

-Brincadeiras livres; 
-Futebol e Basket; 
-Brincadeiras em 
Parque Verde. 

-Brincadeiras livres; 
-Tarde de Cinema MS; 
-Brincadeiras em 
Parque Outdoor. 
 

-Brincadeiras livres; 
-Atelier de Línguas; 
-Brincadeiras em 
Parque Outdoor. 

-Brincadeiras livres; 
-Visita ao Museu; 
-Brincadeiras em 
Parque Verde. 

-Dia de Parque 
Aquático (Pombal).  
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

segunda-feira 
11/07/2022 

terça-feira 
12/07/2022 

quarta-feira 
13/07/2022 

quinta-feira 
14/07/2022 

sexta-feira 
15/07/2022 

 
Manhã 

 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Praia; 
-Mini-golfe. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Visita aos Bombeiros. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Kayak; 
-Stand Up Paddle; 
-Praia. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas, 
-Praia. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
- Piscina. 

Almoço MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME 

 
Tarde 

 

-Brincadeiras livres; 
-Futebol e Basket; 
-Brincadeiras em 
Parque Verde. 

-Brincadeiras livres; 
-Atelier de Ciência; 
-Brincadeiras em 
Parque Outdoor. 

-Brincadeiras livres; 
-Atividades do Museu; 
-Brincadeiras em 
Parque Verde. 

-Brincadeiras livres; 
-Festa Temática Mental 
School; 
-Brincadeiras em 
Parque Outdoor. 

-Brincadeiras livres; 
– Parque-Aventura; 
-Tarde de desportos; 
-Atelier de trabalhos 
manuais. 

 

 

 
 

segunda-feira 
18/07/2022 

terça-feira 
19/07/2022 

quarta-feira 
20/07/2022 

quinta-feira 
21/07/2022 

sexta-feira 
22/07/2022 

 
Manhã 

 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Praia. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Visita à PSP. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Praia. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Desportos de Verão; 
-Praia. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Piscina. 

Almoço MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME 

 
Tarde 

 

-Brincadeiras livres; 
-Futebol e Basket; 
-Brincadeiras em 
Parque Outdoor. 

-Brincadeiras livres; 
-Atelier de Culinária; 
-Brincadeiras em 
Parque Outdoor. 

-Brincadeiras livres; 
-Peddy Papper Mental 
School; 
-Brincadeiras em 
Parque Outdoor. 

-Brincadeiras livres; 
-Atividades do Museu; 
-Brincadeiras em 
Parque Verde. 

-Brincadeiras livres; 
-Tarde de Cinema MS; 
-Brincadeiras em 
Parque Verde. 



 

 

 

 

 
 

segunda-feira 
25/07/2022 

terça-feira 
26/07/2022 

quarta-feira 
27/07/2022 

quinta-feira 
28/07/2022 

sexta-feira 
29/07/2022 

 
Manhã 

 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Praia. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Ação de 
esclarecimento ISN; 
-Praia. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
- Piscina. 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Visita à GNR; 

-Briefing de segurança 
e de boas vindas; 
-Dia de Parque 
Aquático (Pombal). 
 

Almoço MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME MS MIND TIME 

 
Tarde 

 

-Brincadeiras livres; 
-Futebol e Basket; 
-Brincadeiras em 
Parque Verde. 

-Brincadeiras livres; 
-Festa Temática Mental 
School; 
-Brincadeiras em 
Parque Outdoor. 

-Brincadeiras livres; 
-Atelier de Trabalhos 
manuais; 
-Brincadeiras em 
Parque Outdoor. 

-Brincadeiras livres; 
-Tarde de Cinema; 
-Brincadeiras em 
Parque Outdoor. 

-Dia de Parque 
Aquático (Pombal). 

 


