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As Férias Culturais e Desportivas da Páscoa são atividades organizadas 
pela Associação Desportiva Colégio das Caldinhas, abertas a todas 
as crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 13 anos (para 
alunos internos ou externos às escolas que integram o complexo 
educativo do Colégio das Caldinhas).

A partir da história de Júlio Verne, “A Volta ao Mundo em 80 dias”, a 
Associação Desportiva Colégio das Caldinhas organizará atividades lúdicas 
e socioculturais, que promovam de forma criativa o desenvolvimento 
harmonioso da criança, respeitando e potenciando os talentos e 
capacidades de cada um.

As Férias Culturais e Desportivas da Páscoa de 2018 serão um tempo 
privilegiado de encontro, diversão e descanso conjunto, de aprender a 
brincar, a experimentar novas atividades e sensações. Um tempo de 
“viajar na história e no tempo” reconhecendo nestes aquilo que nos 

Iniciaremos a nossa viagem com um Check-in no Colégio. Partiremos 
à aventura pela Europa, estando em contacto com uma enormidade 
de espécies diferentes. Teremos a capacidade de nos superarmos nas 

Teremos a possibilidade de tratar por “tu” as diferentes artes marciais, 
tornando-nos capazes de vencer a muralha da China.

Havemos de caçar ovos na Oceânia, de reconhecer os tesouros que a 
nossa vida nos traz, de mergulhar nas águas profundas e cristalinas 
das Filipinas. Cuidaremos do nosso mundo e do nosso ambiente como 
alguém que procura ser cada vez mais feliz e fazer felizes os outros. 

Aprenderemos a jogar futebol Americano como os gigantes dos Eagles 
e dos Patriots, dançaremos como as tribos africanas e prometemos 
regressar à nossa Europa em menos de 80 dias, com um check-out 
inesquecível.

2018



Uma viagem que promete e que tem em si todo o Mundo! Uma viagem 
em que, conhecendo o Mundo e a sua história e evolução, possamos 
essencialmente descobrir-nos e reinventar-nos, treinando a sensibilidade 
de ir notando o dedo criador que tudo fez (e faz…) por cada um de nós.

educando, atendendo às suas características, gostos e potencialidades 
pessoais, viveremos e recordaremos o essencial de cada momento 
e de cada parte do mundo.

1.ª SEMANA

DIA 01 – 26 MARÇO

O início da viagem
Local: Colégio

Atividades: Check-in

DIA 02 – 27 MARÇO

Aventurar-me pela Europa
Local: Porto

Atividades: Sea Life + A arte na Europa

DIA 03 – 28 MARÇO

Aventurar-me pela Antártida
Local: Colégio

Atividades: Supera-te + Cinema

DIA 4|29 MARÇO

Aventurar-me pela Ásia
Local: Colégio

Atividades: Workshop de artes marciais

2.ª SEMANA

DIA 05 – 03 ABRIL

Aventurar-me pela Oceania
Local: Colégio

Atividades: Caça aos ovos + Piscina

DIA 06 – 04 ABRIL

Aventurar-me pela América
Local: Gondomar

Atividades: Lipor + Futebol americano

DIA 07 – 05 ABRIL

Aventurar-me pela África
Local: Porto

Atividades: Museu Serralves + Workshop 
de Dança

DIA 08 – 06 ABRIL

Regresso à Europa
Local: Colégio

Atividades:  Check-out

Atividades propostas



COM O APOIO DE:

www.adcca.pt ·  info@adcca.pt

Data:  
De 26 a 29 de março e de 3 a 6 de abril de 2018

Horário:  
9h às 17h*

Destinatários:  
Crianças dos 6 aos 13 anos

Nº Inscritos: 
15 mínimo, 45 máximo

*Possibilidade de prolongamento de horário de 30 min, antes e/ou depois das atividades

PREÇOS: 

1 Semana Aluno Interno = 95€

1 Semana Aluno Externo = 110€

Pack Quinzena Aluno Interno = 180€

Pack Quinzena Aluno Externo = 200€

Prazo de inscrição: 

16 de março

Através do preenchimento da inscrição junto dos Serviços Administrativos, ou através 

do formulário online, disponível em www.adcca.pt

 

Até 19 de Março

Prazos de pagamento:  

Até dia 22 de março

Junto dos Serviços Administrativos ou para o IBAN:  

PT50 0033 0000 45410034640 05

Nota: 

•  Inclui atividades diárias, transportes, ingressos,  
suplemento matinal, almoço, lanche  
e seguro de acidentes pessoais

•  Inscrição mínima obrigatória - 1 Semana


