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 Férias de 
Verão 
Colégio de 
Ermesinde 
Uma quinzena  descontraída, longe das 
preocupações dos testes, em ambiente de 
família e com os amigos de sempre... 

Vem passar uma 
Quinzena de Férias  

no  
Colégio de Ermesinde 

 
ATÉ 3 ATIVIDADES 

DIFERENTES POR DIA 

ALMOÇO SEMANAL EM 
PICNIC  

JOGOS TRADICIONAIS 

MATRAQUILHOS 

CULINÁRIA 

DESPORTOS COLETIVOS 

(FUTEBOL, VOLEIBOL, ...) 

EXPERIÊNCIAS DE SURF 
CANOAGEM, BODYBOARD E 

STAND-UP PADDLE 

PISCINA 

PASSEIOS  

... E MUITO MAIS! 

 Um mês cheio de 
atividades e 
aventuras 

 
 
 

3 a 14 de Julho de 2017 

Colégio de Ermesinde 

Quinta da Formiga  

4445-485 Ermesinde 

22 977 36 90 

1º/2º Ciclos 



Ficamos à tua espera! 

Aceita o desafio e vem 

conhecer um outro lado do 

Colégio de Ermesinde! 

ATELIER DE PINTURA 

CERÂMICA e ARTESANATO 

CULINÁRIA 

ATIVIDADES DE CIÊNCIA 

DESPORTOS COLETIVOS 

Para o verão de 2017, o Colégio de Ermesinde dá 
continuidade ao seu projeto de Férias de Verão. 
Aproveitando as suas instalações exteriores ímpares, 
oferece, mais uma vez, aos seus alunos a possibilidade de 
ocuparem parte do seu verão de forma saudável, 
enriquecendo-se e, sobretudo, entre amigos e em 
ambiente familiar. 

Esta quinzena de férias será acompanhada por professores 
do Colégio, com formação complementar nas diferentes 
atividades propostas, proporcionando um ambiente 
descontraído, fora do contexto de sala de aula. 

Dispomos de duas opções para organizar estas férias, que 
poderão ainda ser complementadas com outros passeios 
semanais, cuja inscrição e pagamento serão realizados à 
parte, mediante interesse. 

•  PLUS* 

•  BASE 

     
Opções:  

Inclui: 
- Almoço e lanche   
- 5 tipos de atividades no Colégio 
- 1 Passeio Exterior (local a definir) 
- 1 piquenique semanal 

     
Atividades no Colégio: 

•  Piscina: Para todos, diariamente, a partir 
das 15h30. 

 

180€ 

+75€  /semana 

•  A Opção Plus, além das atividades a realizar 
no Colégio, almoços, piquenique e passeio 
exterior, inclui um o seguinte pack de 
Atividades: 

     
Atividades no exterior: 

•  Os alunos dispõem de um leque variado de 
atividades, que serão organizadas em 
horários de acordo com as idades, 
contemplando, ainda, tardes de piscina, 
ténis de mesa, matraquilhos e tempos 
livres. 

PACK DESPORTOS AQUÁTICOS 

-  Aulas de Surf, Stand-up Paddle, Bodyboard e 
Canoagem. 

 
-  Local: Marina de Gaia/ Praia do Canidelo. 

-  Inclui Transporte de ida e regresso ao Colégio. 
 
-  Inclui Seguro Desportivo. 

-  Acompanhamento por monitores credenciados 
da FPS. 

  

 

4 aulas (4 aulas semanais/ 1 semana) – 75€ 

8 aulas (4 aulas semanais/ 2 semanas) – 150€ 

 

Pack de 1 semana ou quinzena completa: 

* Inscrições limitadas ao número de vagas 
existentes.  

Inclui: 
- Plano Base  
-  Pack “Desportos Aquáticos” 
 
* Apenas para alunos a partir do 4º Ano.  


