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Procurando dar resposta às atuais necessidades das famílias, o Colégio Santo André organizou um programa 

de férias de Natal, com atividade diversificadas e enriquecedoras, para os seus alunos do 5.º ao 9.º ano de 

escolaridade, que decorrerá entre os dias 17 e 28 de dezembro.   
 

PLANO DE ATIVIDADES 

 

 

 
 
 

Semana Azevinho 
 

17 de dezembro 
Segunda-feira 

18 de dezembro 
Terça-feira 

19 de dezembro 
Quarta-feira 

20 de dezembro 
Quinta-feira 

21 de dezembro 
Sexta-feira 

7h30  
9h00 

Acolhimento 
(Período de entrada) 

9h00 
12h00 

Expressão Plástica 
Master Chef 

- Natal- 

Hora Tecnológica 
Tablets, 

Playstation,…  

Manhã 
Desportiva 

Ida ao Cinema 
Com pipocas 

incluídas! 

ALMOÇO 

14h30 
17h00 

Tarde Desportiva 
Trotinetes, 

bicicletas, patins 
e afins 

Ida ao Bounce 
Trampolins e mais 

trampolins  
Hip-hop 

Teatro Infantil de 

Lisboa 

17h00 
19h30 

Atividades Livres 
(Período de saída) 

Semana Bolo Rei 
 

27 de dezembro 
Quinta-feira 

28 de dezembro 
Sexta-feira 

7h30  
9h00 

                                                                         Acolhimento 
                                                                  (Período de entrada) 

9h00 
12h00 

Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo 

ALMOÇO 

14h30 
17h00 

Hip-hop Tarde Desportiva 

17h00 
19h30 

Atividades Livres 
(Período de saída) 
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Regulamento de Inscrição/Participação nas Atividades: 
 

1. As inscrições decorrem na secretaria do Colégio até dia 6 de dezembro; 

2. No ato de inscrição deve ser feito o pagamento do valor total; 

3. Em caso de desistência por parte do aluno, o valor pago não será devolvido; 

4. A realização das atividades está condicionada a um número mínimo de inscrições; 

5. Caso não se reúna o número mínimo de participantes o valor cobrado será devolvido; 

6. O aluno pode, mediante pagamento, requisitar refeição para a semana em que se inscreve; 

7. O programa pode sofrer alterações, por questões meteorológicas ou de caracter excecional, e nesse 

caso as atividades inicialmente previstas serão substituídas por outras; 

8. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. 

 

Tabela de Preços: 
 

Semana Azevinho: Inscrição/Frequência sem almoço incluído*  ...................................................... 85,00 € 

Semana Azevinho: Inscrição/Frequência com almoço incluído (exceto dia 21 de dez)*  ...................... 95,00 € 

 

Semana Bolo Rei: Inscrição/Frequência sem almoço incluído  .......................................................... 20,00 € 

Semana Bolo Rei: Inscrição/Frequência com almoço incluído  .......................................................... 25,00 € 

* O preço inclui o transporte e a entrada nas atividades. 

 

Aos Colaboradores do Colégio Santo André será aplicado um desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o 

valor da inscrição/frequência. 

 

Ementa: 

 
A ementa estará disponível para consulta no site do Colégio.   

 
 
Informações Gerais: 
 

1. Os lanches da manhã e da tarde são da responsabilidade do aluno; 

2. Os alunos devem assegurar o almoço do dia 21 de dezembro;  
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3. Os alunos devem vestir roupa e calçado confortável, tendo em conta que no decorrer de algumas 

atividades podem sujar e/ou danificar o seu vestuário; 

4.  Nos dias em que estejam previstas atividades desportivas os alunos devem fazer-se acompanhar de 

equipamento adequado; 

5. No decorrer das atividades poderá ser solicitado algum material especifico e de carácter simbólico. 


