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Programa férias de verão 2017 

Alunos Smartway 

 

1ª semana - 26 a 30 de junho 

1ª semana 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

9h - 12h Cinema 
Torneio de 
ping-pong 

E se fosses tu o 
professor? 

Quizz  
Com prémio 

Músico por um 
dia 

12h - 14h almoço almoço almoço almoço  almoço 

14h - 18h 
Jogos quebra 

gelo no parque  
Jogos 

Tradicionais 

Aves na 
Marina 

(Marina Parque 
das Nações) 

Foto Paper 
Jogos do 

tempo dos 
teus pais 

 

2ª semana - 3 a 7 de julho  

2ª semana 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

9h - 12h 
Chef por um 

dia 
Piscinas de 
Santarém 

Torneio de 
cartas 

Find Me Fun Games 

12h - 14h almoço piquenique almoço almoço  almoço 

14h - 18h 
Chef por um 

dia  
Piscinas de 
Santarém 

Peddy Paper 

A estreia da 
semana 

 (cinema Vasco 
da Gama) 

Jogos de água 

 

3ª semana - 10 a 14 de julho 

3ª semana 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

9h - 12h 
Manhã livre no 

parque 
Faz a tua pizza 

Piscinas de 
Santarém 

Encerrados 
para Formação 

Quizz  
Com prémio 

12h - 14h almoço almoço piquenique   almoço 

14h - 18h Jogos WII / PS4  Cinema 
Piscinas de 
Santarém 

Encerrados 
para Formação 

Jogos de água 
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4ª semana - 17 a 21 julho 

4ª semana 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

9h - 12h 
Jogo quebra 

gelo 
Dia na Quinta 
das Conchas 

Torneio de 
cartas 

Quizz Game Fun Games 

12h - 14h almoço piquenique almoço almoço  almoço 

14h - 18h 

Pequeno 
Marujo 

(Marina Parque 
das Nações)  

Dia na Quinta 
das Conchas 

Peddy Paper Skate Parque  Jogos de água 

 

5ª semana - 24 a 28 julho 

5ª semana 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

9h - 12h Cinema 
Torneio de 
ping-pong 

Dia na Quinta 
das Conchas 

Quizz com 
prémio 

Jogos de 
tabuleiro  

12h - 14h almoço almoço piquenique almoço  almoço 

14h - 18h 
Jogos quebra 

gelo no parque  
Jogos 

Tradicionais  
Dia na Quinta 
das Conchas 

Foto paper Jogos de água 

Notas importantes: 

 

• As atividades descritas neste programa poderão sofrer alterações devido a situações imprevistas, 

condições atmosféricas, ou outras. 

• As atividades: Piscinas de Santarém e Quinta das Conchas só se realizarão com o um número mínimo 

de 6 alunos. 

• Algumas atividades poderão não se realizar caso o número mínimo de 4 alunos semanais não seja 

atingido, sendo substituídas por outras a definir. 

• Em dias de piscina, os alunos deverão trazer: fato de banho ou calções de banho, protetor solar, 

toalha de praia, touca, chinelos. 

• Em dias de saída das nossas instalações, os alunos deverão trazer: roupa e calçado confortável e 

protetor solar. 

• Nos dias de jogos de água, os alunos deverão trazer uma muda de roupa. 

• Os almoços servidos pela Smart Way incluem: prato principal, fruta e bebida (água). 

• Nos dias de almoço – piquenique, os alunos deverão trazê-lo de casa, acondicionado em lancheira 

térmica e evitar trazer alimentos sensíveis ao calor. 

• Caso os alunos tragam o seu almoço, a Smart Way fornece aquecimento da comida, loiça e talheres. 

• Nos dias em que o almoço vai ser piquenique, o mesmo não está incluído no programa. 

• O valor do bilhete de cinema para o dia 6 de julho está incluído no preço do programa. 

• Nas saídas do período da tarde, para destinos mais afastados, a hora de chegada às nossas instalações 

poderá ser após as 18h. 

• Os transportes serão realizados com empresa especializada em transporte de crianças. 

• As atividades funcionam entre as 9h e as 18 horas, as crianças poderão permanecer nas nossas 

instalações até às 19 horas. 
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Valores alunos Smartway:       

  sem almoço com almoço 
valor 1º semana 

125€ 165€ 

 valor 2º semana 
145€ 175€ 

valor 3º semana 
115€ 140€ 

valor 4º semana 
125€ 155€ 

valor 5º semana 
115€ 145€ 

 

 

Descontos, não acumuláveis entre si ou com outras campanhas: 

5% para irmãos (no valor total de ambos) ou para alunos inscritos em 2 semanas completas 

(consecutivas ou intercaladas); 

10% alunos inscritos em 3 ou mais semanas completas (consecutivas ou intercaladas). 

 

 

 

 

  

Com 5% 
Desc. 
sem 

almoço 

Com 5% 
Desc.com 

almoço  

Com 
10% 

Desc. 
sem 

almoço 

Com 
10% 

Desc. 
com 

almoço 
valor 1º semana 119€ 157€ 113€ 149€ 

valor 2º semana 138€ 167€ 130€ 157€ 

valor 3º semana 109€ 133€ 103€ 126€ 

valor 4º semana 119€ 147€ 113€ 140€ 

valor 5º semana 109€ 138€ 103€ 130€ 
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