
Cursos Recreativos/Actividades para Famílias 

No. Turma Conteúdo 
Data e 

Horário 
Idade 

Taxa por grupo 

(MOP) 
Vagas Local Formador Nota 

1 

Curso de Modelagem 

de Plasticina para 

Famílias - Capitulo 

da Comida 

Aprender a usar as técnicas de sova, toque, escultura, 

colagem, varredura, entre outras, para treinar os músculos 

pequenos das mãos e desenvolver a criatividade das 

crianças na aprendizagem divertida. 

02/07/2022 

11:30 - 13:00 

Sábado 

3-5 

anos 

Ben.+Ben.:90 

Ben.+N-Ben.:120 

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 Pintura com 

Areia em 3D para 

Famílias 

Através das técnicas de colagem e varredura, treinar a 

capacidade de coordenação das mãos das crianças, bem 

como reforçar a concentração e a capacidade de imitação 

das crianças.  

27/08/2022 

11:30 - 13:00 

Sábado 

Ben.+Ben.:90 

Ben.+N-Ben.:120 

3 

Curso de Cultura 

Tradicional das Peças 

de Arte Chinesa de 

Corte de Papel 

Deixar as crianças conhecerem o artesanato tradicional 

chinês, para treinar os músculos pequenos das mãos e 

desenvolver a criatividade das crianças na aprendizagem 

divertida.   

06/08/2022 

10:00 - 11:30 

Sábado 

Ben.+Ben.:140 

Ben.+N-Ben.:200 

10 

grupos* 

Centro de 

Educação 

Estrela -  

Av. da 

Longevidade, 

nº 525, 

Edf. Jardim 

San Pou, Bl. I, 

R/C, Macau   

A indicar 

pela 

Associação 

de Zarpar O 

Sonho 

4 

Curso de Mecânica 

de Geração de 

Energia Eléctrica 

para Famílias  

Através da montagem de peças de mecânica, as crianças 

podem aprender os princípios da geração de eletricidade, a 

fim de deixar as mesmas entenderem a ciência e 

desenvolverem a sua capacidade de resolução de problemas. 

30/07/2022 

10:00 - 11:30 

Sábado 

6-8  

anos 

Ben.+Ben.:180 

Ben.+N-Ben.:240 

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 

5 

Curso de Confecção 

de Vasos de Argila de 

Espuma em 3D para 

Famílias 

Através das técnicas de colagem, treinar a coordenação 

entre os olhos e as mãos das crianças, bem como 

desenvolver a sua imaginação e criatividade para design um 

vaso exclusivo com argila de espuma.  

16/07/2022 

10:00 - 12:00 

Sábado 

Ben.+Ben.:100 

Ben.+N-Ben.:130 

A indicar 

pela 

Companhia 

de Recurso 

Educacional 

Chon Si 

Lda. 

6 

Curso de Pintura em 

Pasta de Celulose 

para Famílias 

Usar argila de cores diferentes para fazer facilmente uma 

pintura em pasta de celulose única, bem como melhorar a 

observação e a imitação das crianças. 

23/07/2022 

10:00 - 12:00 

Sábado 

Ben.+Ben.:100 

Ben.+N-Ben.:130 

7 

Curso de Pintura de 

Botões em 3D para 

Famílias 

Usar pequenas ferramentas e botões de cores diferentes para 

fazer pintura de botões em 3D, a fim de fortalecer o treino 

da flexibilidade das mãos das crianças, melhorar a sua 

concentração e treinar a sua paciência.  

13/08/2022 

10:00 - 12:00 

Sábado 

Ben.+Ben.:100 

Ben.+N-Ben.:130 

8 

Curso de Criação de 

Robôs de Controlo 

Remoto com Fio para 

Famílias 

Ao fazer robôs de controlo remoto com fio que sobem 

cordas, aprender o simples princípio de transmissão de 

redução de velocidade do parafuso de rosca sem fim, a fim 

de que as crianças conheçam a ciência e desenvolvam a 

capacidade de resolver problemas.  

20/08/2022 

10:00 - 12:00 

Sábado 

Ben.+Ben.:100 

Ben.+N-Ben.:130 

* 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: 09/06 - 14/06/2022 

Data da divulgação do resultado do sorteio: 15/06/2022 

Período de pagamento: 15/06 - 20/06/2022 (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  

Circular n.º 072/DRTSP-DASFP/2022                                                           REF202206 

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

