Colónia Balnear Infantil
“O Século” 2022
18 DE JULHO A 27 DE AGOSTO

Colónia “O Século” 2022
Desde 1927 que sabemos o quanto beneficiam as crianças com a experiência de
uns dias divertidos com muita praia, atividades e novos amigos.
Com uma dinâmica divertida e inclusiva, todos os participantes encontram com
facilidade o seu próprio espaço dentro de um grande grupo que se motiva a todo o
momento para viver aqueles que são os melhores dias do ano.
Cada participante poderá escolher o seu programa:
PRAIA E DESPORTO

CIÊNCIAS DIVERTIDAS

O melhor do verão para todas as crianças…
Desde 1927.

“O SÉCULO” TEM TALENTO

Plano de Animação
À hora dos ateliers, as crianças são distribuídas conforme o interesse no tema do programa.
O programa Praia e Desporto é para os mais radicais!
Na praia ou no campo é sempre a gastar energia e claro… fazer amigos e algumas manobras!
Ciências Divertidas é claramente para os mais curiosos!
vamos aprender umas experiências cientificas interessantes e que ajudarão por algum tempo a relembrar
como é importante cuidar do nosso planeta.

“O Século tem Talento!” é a nossa versão do programa televisivo de variedades e talentos.
Da dança à música, este é o tempo ideal para os participantes descobrirem ou desenvolverem os seus
talentos de expressão artística.
Semana Tipo
2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

7:30

Despertar

8:00

Pequeno-Almoço

9:30

Chegada

12:30
14:00

17:45

Praia

Atelier

Atelier

Almoço
Apresentação

15:30
16:00

Praia

Praia
Almoço

Lanche
Jogos de grupo

6ª Feira

Passeio

Praia ou Jogos

Lanche
Praia

Regresso ao Campo de Férias

19:30

Jantar

21:00

Atividade da Noite

22:30

Ceia

23:30

Silêncio

Atelier

Praia

Sábado

Saída

Turnos 2022
Com dormida e alimentação
1º Turno – 18 a 23 de julho
2º Turno – 25 a 30 de julho
3º Turno – 1 a 6 de agosto
4º Turno – 8 a 13 de agosto
5º Turno – 15 a 20 de agosto
6º Turno – 22 a 27 de agosto

Capacidade limitada a 60 vagas por turno.
Mais informações: colonia@oseculo.pt

Preço* por turno com tudo incluído:
Inscrição Singular

230€*

Inscrição Rede de Parceiros

210€

* Condições especiais para residentes e trabalhadores do Concelho de Cascais
pertencentes ao 1º e 2º escalão de abono de família de acordo com o Programa
cascais em Férias da CMC

