
Cursos Recreativos/Actividades para Famílias 

No. Turma Conteúdo 
Data e 

Horário 
Idade 

Taxa por grupo 

(MOP) 
Vagas Local Formador Nota 

1 

Workshop sobre os 

Modelos de Barcos 

Aerodinâmicos para 

Famílias 

Construção de modelos de barcos aerodinâmicos 

aquáticos e terrestres de pais e filhos, para que as 

crianças possam aprender os conhecimentos de física e 

da mecânica na prática. 

11/06/2022 

11:30 - 13:00 

Sábado 

3-5 

anos 

Ben.+Ben.:100 

Ben.+N-Ben.:130 

12 

grupos* 

Avenida de 

Sidónio Pais, 

nº 10B, Edf. 

Pak Keng, Loja 

do Rés do 

Chão, Macau 

A indicar 

pela 

Companhia 

de Recurso 

Educacional 

Chon Si 

Lda. 

1,3 

2 

Curso de Modelos de 

Blocos de Construção 

para Famílias  

Permitir que os participantes entendam a metodologia 

pedagógica STEAM, os princípios e as funções das 

engrenagens e alavancas, etc., a fim de reforçar os 

conhecimentos básicos sobre a mecânica, através da 

montagem dos componentes de blocos plásticos.  

18/06/2022 

10:00 - 12:00 

Sábado 

6-8  

anos 

Ben.+Ben.:100 

Ben.+N-Ben.:140 

10 

grupos* 

Centro de 

Actividades 

para os 

Trabalhadores 

dos Serviços 

Públicos - Rua 

de Coimbra, n.º 

225, 2º andar, 

Taipa (por 

baixo do 

Centro de 

Serviços da 

RAEM das 

Ilhas) 

1,2 

* Estes cursos recreativos/actividades realizam-se quando o número de participantes atinge metade ou é superior ao número previsto. 

Nota: 

1. Cada grupo é constituído por uma criança e um familiar em linha recta e um deles deve ser beneficiário. 

2. Este curso / actividade envolve a utilização dos equipamentos ou ferramentas relevantes e os participantes deverão seguir as instruções do formador para o seu uso com segurança. Os encarregados 

de educação deverão acompanhar e ter em atenção a segurança das crianças durante todo o curso / actividade. Além disso, os participantes não poderão abandonar as cadeiras e deverão cumprir 

as regras de utilização do local da actividade. 

3. Este curso / actividade envolve a utilização dos equipamentos ou ferramentas relevantes e os participantes deverão seguir as instruções do formador para o seu uso com segurança. Os encarregados 

de educação deverão acompanhar e ter em atenção a segurança das crianças durante todo o curso / actividade. Além disso, os participantes não poderão abandonar as cadeiras e deverão cumprir 

as regras de utilização do local da actividade dos fornecedores.  

 

Forma de inscrição: Por via telefónica ou por deslocação pessoal 

Local de inscrição e de pagamento: DASFP do SAFP, Rua do Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, Macau (Tel.: 2835 5200) ou 

                      Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Rua de Coimbra, n.º 225, 2º andar, Taipa (por baixo do Centro de Serviços da RAEM das 

Ilhas) (Tel.: 8599 9500) 

Período de inscrição: 16/05 - 19/05/2022 

Data da divulgação do resultado do sorteio: 20/05/2022 

Período de pagamento: 20/05 - 23/05/2022 (horário de pagamento: 09:30 às 18:30) 

Observações: 

Para mais pormenores, por favor, consulte as regras gerais dos cursos recreativos/actividades e das actividades turísticas, bem como a regulamentação dos cursos recreativos/actividades disponíveis 

na Plataforma de Gestão e Serviços para Funcionários e Agentes Públicos ou no website do SAFP. 

Informações:    www.safp.gov.mo          dasfp@safp.gov.mo         28355200 / 85999500  
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https://g2e.gov.mo/pt/dasfp-blog/as-regras-dos-cursos-recreativosactividades-e-das-actividades-turisticas/
http://www.safp.gov.mo/
mailto:dasfp@safp.gov.mo

