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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu
Destinatário, ou se lhe foi enviada por erro, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o remetente.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILDIADE
A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua
Integridade.
CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, or if it was sent to you by 
error,
you are kindly requested not to make any use of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the sender.
DISCLAIMER:
The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content.
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Vem passar um dia fantástico entre cerca de 150
espécies de animais em habitats naturalísticos. Não
percas os horários de alimentação, a praia dos pinguins,
o recinto dos morcegos e todas as outras atividades!
Aproveitando esta visita, participa no concurso de
fotografia. Cada família tira as suas fotografias ao longo
do dia e no final envia, num máximo de 3, para os
Serviços Sociais, mostrando o que mais lhe agradou.
Não faltes!

DIA DA CRIANÇA | 06 JUNHO

A HIGGS ACADEMY FIGHT TEAM, situa-se em Queluz
e é um espaço de união de várias artes Marciais,
nomeadamente Krav Maga, Combate Urbano, MMA,
Kickboxing e Fit Boxe, com vários professores e
Mestres e com um único objetivo, passar
conhecimento e unir esforços para puder servir os
alunos da melhor forma possível. Aproveite as
condições vantajosas!

HIGGS ACADEMY FIGHT 
TEAM | PROTOCOLO

Antecipando o dia da criança, os Serviços Sociais sugerem
um dia de família onde podem usufruir da natureza e da
vida selvagem, numa visita ao Zoo Santa Inácio – Vila Nova
de Gaia. Aproveitando esta visita, lançamos um outro
desafio: um concurso de fotografia, em que cada família vá
tirando as suas fotos ao longo do dia e no final as envie
para os Serviços Sociais, um máximo de 3 fotos,
mostrando o que mais lhe agradou. Participa!

DIA DA CRIANÇA | 30 MAIO

Trata-se de uma atividade em que se percorre a linha
de costa, recorrendo a natação, escalada, saltos para a
água e caminhada. Nesta atividade conjugam-se
rappéis e outras manobras de corda como tirolesa e
corrimões e proporciona também a descoberta de
cenários e recantos que de outra forma são
impossíveis de deslumbrar. No final o grupo chegará a
uma das praias selvagens de Sesimbra. Inscreve-te!

COASTEERING SESIMBRA 
19 JUNHO

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/DiadaCriancaZooLagos.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/Comunicado-DiaCrianca2021Porto.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/higgsAcademy.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/CoasteringPedraFurada.pdf

	  

