Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores

Atividades CATL
Dezembro 2016

Dia

Atividade

Local

Horário Previsto

“A brincar”

CSMAM

1º e 2º ano: 10h00m

Jogos de grupo

3º e 4º ano: 11h00m

19 dezembro
Cineteatro de Anadia

Saída: 14h00m

(2,8€)

Chegada: 18h00m

CSMAM

Todo o dia

Cinema “Os Trolls”

20 dezembro

É Natal no Jardim!
Atelier de Natal
Artistas de Palmo e Meio

21 dezembro

Todo o dia

(Expressão Plástica)

CSMAM

Realização de trabalhos de casa*
Visita à exposição de Miró
1º e 2º ano

22 dezembro

Tarde
Museu de Serralves

Os pais não sabem mas eu

Porto

A confirmar

(2,5€)

explico
(Ciências)
3º e 4º ano

23 dezembro

“A flor bailarina”
Aula de dança

CSMAM

CSMAM

Início: 10h00m

1º e 2º ano: 10h00m
3º e 4º ano: 11h00m

*Se pretender que o seu educando realize os trabalhos de casa no período destinado para tal, basta que traga a
mochila e os materiais necessários no dia destinado para o efeito

As atividades propostas poderão estar sujeitas a alterações, as quais serão atempadamente divulgadas.
O transporte será sempre efetuado no autocarro da Instituição.

Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores

Atividades CATL
Dezembro 2016
Dia

26 dezembro

27 dezembro

28 dezembro

Atividade
“A árvore contente”
(arte com natureza)
“O Piquito investiga o ambiente”
(Peddy Paper sobre plantas)

Há neve e gelo em Anadia!
Visita à exposição de Miró
3º e 4º ano

29 dezembro

Local

Horário Previsto

CSMAM

Todo o dia

CSMAM

Início: 10h00m

Pista de Gelo

Saída: 10h15m

(1€)

Chegada: 12h30m

Museu de Serralves

Os pais não sabem mas eu

Porto

A confirmar

(2,5€)

explico
(Ciências)
1º e 2º ano

CSMAM

Início: 10h00m

Pinturas faciais de fim de ano!!!
30 dezembro

CSMAM

Início: 09h30m

Realização de trabalhos de casa*
*Se pretender que o seu educando realize os trabalhos de casa no período destinado para tal, basta que traga a
mochila e os materiais necessários no dia destinado para o efeito

As atividades propostas poderão estar sujeitas a alterações, as quais serão atempadamente divulgadas.
O transporte será sempre efetuado no autocarro da Instituição.

Dia
2 de janeiro

Atividade
Em festa - receção a 2017
Karaoke e dança

Local

Horário Previsto

CSMAM

Todo o dia

