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EXPLICOLÂNDIA Centros de Estudo – Franchising em Serviços de Educação 

 

1. QUEM SOMOS 

Na EXPLICOLÂNDIA durante o período de férias escolares existe um programa específico que engloba um 

conjunto de atividades diversificadas de caráter lúdico e pedagógico, tendo em vista o aproveitamento do tempo 

das férias. 

 Local das atividades 
 
As atividades serão efetuadas no nosso Centro de Estudos, localizado em Aveiro, de segunda a sexta-feira, das 

9h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h30, durante o período de férias escolares. 

 

 Novas e modernas instalações 

Dotamos a EXPLICOLÂNDIA de novas e modernas instalações que garantem excelentes condições de 

aprendizagem para os nossos alunos. 

 

 Profissionais competentes 
 
Os nossos programas são implementados por colaboradores devidamente habilitados, com a experiência 

necessária para realizarem um conjunto diversificado de atividades práticas de caráter criativo e pedagógico, tendo 

em vista o aproveitamento do tempo das férias. 

 

 Acompanhamento permanente 

É efectuado um acompanhamento permanente da aprendizagem aos alunos nos diferentes temas abordados, bem 

como a dissipação de todas as suas dúvidas. 

 

 Avaliação de desempenho 
 
Poderá ser efetuada uma avaliação de desempenho dos nossos profissionais, garantindo assim a qualidade do 

serviço prestado pela EXPLICOLÂNDIA. 

 

 Objetivos 

Os nossos programas de Ocupação de Tempos Livres foram criados para oferecer e proporcionar às 

crianças/jovens um ambiente estimulante e promotor do desenvolvimento intelectual durante o período de férias 

escolares.  

 

O teu Sucesso é o nosso Sucesso! 
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2. SERVIÇOS 

 

 Programa de Férias de Verão 
 

 HORÁRIO 

 Sessões de Segunda a Sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30 

 Período de 15 de Junho a 14 de Julho 

 

 FORMAÇÃO 

Participação mínima nos tempos livres de 3 alunos e máxima de 10. 

 

 DESTINATÁRIOS 

 Crianças dos 6 aos 10 anos; 

 Jovens dos 11 aos 15 anos. 

 

 TEMAS 

 Peddy Paper 

 Idas à praia 

 Atividades laboratoriais 

 Oficinas Temáticas 

 Visitas culturais 

 Viagens de comboio a Coimbra e Porto 

 Passeios temáticos 

 Cuidar dos animais 

 Jogos de tabuleiro 

 Sessão de cinema 

 Atividades ao ar livre 

 OMA (Oficina de música de Aveiro) 
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 ATIVIDADES 

 Brincar com as ciências, fazer experiências divertidas e aprender a ser cientista; 

 Realização de passeios temáticos 

 Realização de sessões de cinema; 

 Realização de curtas viagens, pelos caminhos de Portugal 

 Realização de visitas culturais e pedagógicas 

 Praias 

 Visita e atividades na OMA 

 Realização de oficinas criativas 

 Realização de atividades ao ar livre 

 

 OBJETIVOS 

 Desenvolver a utilização das Ciências na interpretação de problemas do mundo real; 

 Explorar as diferentes possibilidades expressivas; 

 Promover a capacidade de partilha e envolvimento em trabalho de grupo; 

 Consolidar conhecimentos e desenvolver as capacidades comunicativas 

 Explorar atividades no exterior. 

 Conhecer os marcos culturais da cidade 

 Explorar novas cidades 
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 PROGRAMA 

 

O programa apresentado poderá sofrer alterações. 
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 PREÇO 

 

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

PROGRAMA DE FÉRIAS – VERÃO EM GRANDE 

MODALIDADE 
TEMPO PARCIAL 

 (9h00-13h00h ou 14h30-18h30) 
TEMPO INTEIRO 
 (9h30 - 18h30) 

ALMOÇO 
(dia) 

5 dias úteis 55 € 75 €  
 

-- 

10 dias úteis  100 €  140 €  

 

 

 Almoço não incluído 

 Seguro Escolar não incluído 

 Materiais incluídos 

 Atividades de outdoor incluídas  

 Preços com IVA incluído à taxa em vigor. 

 

A realização da Atividade de outdoor está condicionada a um número mínimo de inscrições. 

 

 REGRAS DE PAGAMENTO 

O pagamento do Programa de Férias deverá ser efectuado em 100% no seu início. 
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3. FORMAS DE PAGAMENTO 

 

 Transferência Bancária  
 

 NIB 0010 0000 5205 3190 0018 1 – BPI (Números Galopante - Unipessoal LDA); 

 Guardar o recibo que comprova a transferência; 

 Enviar mail ou SMS a confirmar o pagamento o nome do titular da conta. 

 

 Cheque ou Numerário 
 

 Cheque será passado à ordem de “Números Galopante - Unipessoal LDA”; 

 Entregue em mão ao responsável. 
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4. CONTACTOS 
 
 

 Direção 

Susana Tavares 

 

 Morada 

Rua de Viseu, Nº21 A, 3800-279 Aveiro 

 

 Telemóvel 

96 155 79 10 

 

 Telefone 

234 422 98 11 

 

 Email 

aveiro@explicolandia.com 

 

 Website 

www.explicolandia.com/aveiro 

 

 Facebook 

www.facebook.com/explicolandia.aveiro 

 

 


