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O Município da Póvoa de Lanhoso desenvolve um programa de atividades durante a 

interrupção letiva do verão, nos meses de julho e agosto.

Este programa destina-se a crianças dos 3 aos 14 anos e promove, de forma lúdica, um 

conjunto de atividades pedagógicas em torno de áreas tão diversas como a história, 

literatura, teatro, ambiente, desporto, música e a dança.

De forma divertida e a brincar, as crianças são estimuladas a desenvolver as suas 

competências e conhecimentos, a sua criatividade e imaginação participando em 

ateliês de leitura, de trabalhos manuais, hora do conto e diferentes jogos de exploração 

temática. 

As atividades são gratuitas e decorrem em diversos espaços municipais. Os interessa-

dos devem efetuar a inscrição através do e-mail dos serviços correspondentes.

Gilberto dos Reis

Centro Interpretativo Maria da Fonte 
(segundas e quartas-feiras de tarde das 14h30 às 16h30)

11 de julho - Oficina doce

16 de julho - Oficina do origami

18 de julho - “Bonecas da nossa história”

23 de julho - Oficina de reutilização de materiais (Caça sonhos) 

25 de julho - Oficina de artes (Pintura de azulejo)

30 de julho - Sessão de cinema

Inscrição: ci.mariadafonte@mun-planhoso.pt

 

Biblioteca Infantil 
(terças e quintas-feiras de tarde das 14h30 às 16h30)

10 de julho - Atelier de fantoches de mesa “A árvore mãe”

12 de julho - Atelier de construção de jogos

17 de julho - Atelier de pintura “De que cor é um beijinho?”

19 de julho - Marca Singela (marcadores de livros)

24 de julho - Música com história

26 de julho - Hora do conto “A menina que não gostava de f ruta”

Inscrição: biblioteca.infantil@mun-planhoso.pt

 

Castelo de Lanhoso 
(terça a sexta-feira das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00)

Jogo da Memória

Xcape Rooms

Atelier Constrói o teu Castelo

Peddy Paper 

Desenhar a História

Inscrição: castelo.lanhoso@mun-planhoso.pt

 

Praça Eng.º Armando Rodrigues

4 de agosto
10h30 – 12h30

Hora do Conto “A árvore mãe”

Pinturas faciais 

Jogos tradicionais

Dança 

 

11 de agosto
10h30 – 12h30

Hora do Conto “A menina gotinha
de água” 

Atelier Marcador de Livro

JULHO
AGOSTO*

Ser criança é ter o dia mais feliz
da vida todos os dias.

* Público em geral


