28 JANEIRO 2022

AGENDA DE
ATIVIDADES

EVENTO PADEL | 26 DE
FEVEREIRO A PARTIR DAS 9H30
Os Serviços Sociais vão realizar um evento para os
amantes do Padel, nas instalações do ABC INDOOR
PADEL. Neste evento iremos proporcionar vários
desafios relacionados com o Padel. Inscreva-se já!

LER +

WORKSHOP PAIS E FILHOS
ONLINE | 5 FEVEREIRO PELAS
15H00
O objetivo é a criação de neve artificial e a criação de
um líquido não newteniano (Ooblek). O Ooblek é algo
que as crianças e os pais vão ficar surpreendidos pois
é um líquido que se mexermos devagar está em forma
líquida, mas se tentarmos mexer com força ele reage
como um sólido. O Ooblek será mais engraçado para
miúdos acima dos 4/5 anos como brincadeira e
descoberta científica. Inscreve-te!

LER
LER ++

WORKSHOP COSTURA | 12
FEVEREIRO PELAS 15H00
Descubra o empreendedor que há em si! Quer
aprender e experimentar técnicas diferentes,
como por exemplo, fazer um porta moedas
simples em costura? Aceite o desafio e
participe neste Workshop de Costura, através
da plataforma Zoom!

LER +

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA
2022 | TEMA “INVERNO”
Participe no I Concurso de Fotografia de 2022. O tema
é o “INVERNO“. O prazo de entrega dos trabalhos
expira a 28 de fevereiro. A apresentação e a votação
decorre de 1 a 20 de março. O Júri reunir-se-á até 25
de março, para apreciação dos trabalhos. No dia 31 de
março serão divulgados os resultados. As inscrições
estão abertas. Porque espera?

LER +

ssmontepio.pt

+351 213 245 100

servsociais@montepio.pt
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