Caros Pais
Desde o primeiro momento que o Sol dos Pequeninos tem como missão o
desenvolvimento de um projeto distinto e inovador na área da educação préescolar, satisfazendo as necessidades diárias da criança e da família.
Obrigada a todos os pais pelo contínuo reconhecimento!
Cientes das dificuldades e preocupações manifestadas pelos pais, na conciliação
pessoal e laboral, o Sol dos Pequeninos vem, mais uma vez “ Dar uma Mão” pois
somos parte da Vossa Vida.
É com muito gosto que trazemos até Vós a ACADEMIA DO SOL com vários tipos de
iniciativas dirigidas a filhos e/ou pais aos sábados de manhã.

Oficinas criativas
Objetivos:






Atividade em família;
Atividade só com crianças;
Enriquecimento cultural;
Expressão artística.

Mundo
científico
.

Observar, descobrir e
experimentar através de
princípios e fenómenos
biológicos e físico - químico.
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Hora do
conto

Deixe-se
surpreender e
conheça uma nova
realidade na hora
do conto.

Ver como
o Mestre

Sentir, Olhar,
Dialogar com as
obras para
melhor
compreender e
apreciar.
“Jogar com luz e
sombra”.
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Oficina
do bolo

Pequenas
mãozinhas
inspiradas em
contos dão vida à
técnica Sugar Craft
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Educar é uma aventura
Objetivos:
 Workshops- programa inovador da
prática de pais de excelência;
 Gestão de dificuldades (educação,
tempo…)

Projeto “Crescer com eles.”

Datas das apresentações- Gratuitas
 3 de novembro- Ver a arte como o Mestre das 10H-11H (até aos 3
anos); 11H30-12H30 (a partir dos 5 anos)
 07 de novembro - Instituto de inglês (quarta feira) às 21H
 10 de novembro - Mundo científico das 10H às 12H
 17 de novembro - Academia de pais das 10H às 13H
 24 de novembro - Oficina do bolo das 10H às 11H
 01 de dezembro - Hora do conto das 10H às 11H
Para mais informações consulte o nosso site (Academia do Sol) e saiba as
datas das próximas sessões.

As inscrições deverão ser feitas até à quinta feira que
antecede a atividade.
Filhos, Pais e Avós, contamos com todos!
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