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A Roda Viva desafiadesafia-os a passar as féférias, no Centro Helen Keller,
numa grande RODA VIVA!!!
Vem apurar os teus Sentidos!
LOCAL: Em Lisboa, mas com o ar mais puro de Monsanto, o ATL Roda Viva realiza-se no
Centro Helen Keller, durante os meses de Julho e Agosto.
TURNOS: JULHO

AGOSTO

6 a 10

3a7

13 a 17

10 a 14

20 a 24

17 a 21

27 a 31

24 a 28

HORÁRIO: 9h às 17h30 (prolongamento a combinar)
PREÇO: € 100/semana (almoço e lanche não incluídos)
€ 190/2 sem; € 275/3 sem; € 365/4 sem (almoço e lanche não incluídos)
almoço e lanche: € 20/semana, ou podem levar de casa
€ 25 dia isolado (à 6ª fª não se aceitam inscrições isoladas)
Nº mínimo de Participantes por semana: 18
ACTIVIDADES: JOGOS, DESPORTOS, ATELIERS, DANÇAS, PASSEIOS, PISCINA
e muita, muita ANIMAÇÃO!
Os dias começam com o espreguiçar no mexe-mexe para ganhar
energia para os jogos, as idas à piscina e os passeios.
Todos os dias se apura um sentido: o Gosto, o Olfacto, o Tacto, o
Ouvido ou a Visão.
Depois do Jogo do Kim do respectivo Sentido há ateliers, jogos ou
passeios relacionados com esse Sentido.
Embora em todas as semanas se repitam rotativamente os Sentidos,
as actividades são sempre diferentes.
Estão previstas 2 idas por semana, à Piscina Municipal do Restelo,
para cada Grupo; 1 passeio, por semana, para o Grupo C.
A Quintinha Pedagógica é a novidade deste ano. Lá, podem fazer
o jogo das pegadas para conhecer os animais, cozer pão ou pizza
no forno a lenha, ou barro na mufla de oleiro, sempre relacionado
com o Sentido do dia.
Nos dias em que não vão à piscina, podem refrescar-se a chapinhar
nas insufláveis ou nos jogos molhados. Os dias acabam com toques e
bitoques na bola.

Todas as actividades serão adaptadas à respectiva faixa etária:
Grupo A – Cotomiços – Jardim Infantil e Pré
Grupo B – Miúdos – 1º ciclo
Grupo C – Graúdos – 2º e 3º ciclos
Inscrições até 15 Junho com sinal de 25% que não será devolvido em caso de
deistência. A partir desta data, a inscrição ficará condicionada às vagas existentes.

