
KiEPOS KIDS CLUBREGULAMENTOS / RULES
O KiEPOS Kids Club está aberto Terça - Sábado das 10h00 -13h00 e 15h00 -
18h00.
KiEPOS Kids Club is open Tuesday - Saturday from 10am - 1pm & 3pm - 6pm.

A supervisão tem um limite de 8 crianças por animador.
Staff supervision has a limit of 8 children per entertainer.

O Kids Club está disponível para crianças com idade igual ou superior a 4 anos
até os 12 anos.
The Kids Club is available for children aged 4 - 12 years.

Os pais/responsáveis que pretenderem inscrever os seus filhos para as
atividades disponíveis deverão fazê-lo com um mínimo de 24 horas de
antecedência, estando a reserva sempre sujeita a verificação de disponibilidade.
Parents/Guardians that would like to register their children for activities
should do so at least 24 hours in advance, subject to availability.

Todas as crianças inscritas nas atividades devem vir preparadas com sapatilhas,
chinelos, chapéu e protetor solar, dependendo da atividade.
All children booked for activities must come prepared with trainers, flip-
flops/sandals, hats and sun cream depending on the activity.

É dever dos pais/responsáveis respeitar o horário de funcionamento e
deslocar-se ao Kids Club para deixar as crianças antes de começar o sessão e
as irem buscar no final.
It is the Parents/Guardians responsibility to respect the schedules and
arrive at the Kids Club before the session starts and collect at the end.

Os funcionários do Kids Club reservam o direito de recusar a entrada de
crianças doentes ou cujo comportamento prejudique o normal funcionamento
do clube.
The Kids Club Staff have the right to refuse entry to children who are ill or
whose behaviour impairs the normal functioning of the club.

ABERTO TERÇA - SÁBADO
10H - 13h e 15h - 18H

OPEN TUESDAY - SATURDAY 
10am - 1pm & 3pm - 6pm

Necessário efetuar reserva.
Reservation required.



Dia/Hora 
Day/Time:

Domingo e
Segunda-feira

 
Sunday &
Monday

Terça-Feira 
Tuesday

Quarta-Feira 
Wednesday

Quinta-Feira 
Thursday

Sexta-Feira 
Friday

Sabado 
Saturday

10.00 
até/to

 
Descobrir o seu 
Lado Artistico 

Find your Artistic Side

Eu sou um Pirata
I am a Pirate Yoga Faço o seu Instrumento

Make your Instrument 
Brincar com Barro

Play with Clay

13.00

 Sal Colorido 
Colourful Salt

Tiro com Arco 
Archery

Ginastica
Gymnastics

Pintura Facial
Face Painting

Pintar o seu Barro
Paint your Clay

13.00 
até/to 
15.00

  Fechado para Almoço  Closed for Lunch  

15.00
até/to 

 Plasticina
Play-Doh

Criar a sua Animal
Create your Animal

Colares & Pulseiras
Necklaces & Bracelets

Vamos Dançar
Let's Dance

Lembranças de Portugal 
Portuguese Souveniers

18.00

 Pom-Poms Modelagem de Balões
Balloon Modelling

Pintura Facial
Face Painting

Pequenos Cozinheiros 
Little Cooks

Vamos fazer Slime
Let's make Slime

Programa de Atividades - Activity Programme
*As atividades podem ser alteradas sem aviso prévio.
*The activities may change without prior notice.

**KiEPOS Kids Club é gratuito.
**KiEPOS Kids Club is free of charge
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