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DIVERTE-TE!
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NOS PARQUES DE CASCAIS
Gostas de andar de baloiço? 
E deslizar no escorrega? É tão divertido, não é?
Em Cascais tens muitos parques e jardins para 
te divertires … e vê lá tu que até podes encontrar 
pavões, galinhas e patinhos a aprender a nadar.
Vai até um deles e passa um dia tão divertido 
como eu.

UM DIA COM OS 
BURROS LANUDOS
Sabias que os burros 
afinal são espertos? 
Pois é, de burros não têm 
nada.
Por isso, e para teres a 
certeza que é mesmo 
assim, vem conhecê-los 
no Pisão … quem sabe não 
te deixam dar uma volta 
num!
E olha que os burros 
lanudos do Pisão não 
andam sozinhos….fizeram 
amizade com as ovelhas, 
cavalos e outra bicharada.
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CONHECES OS MUSEUS 
DE CASCAIS?
Não? Não acredito!
Então nunca foste ao Museu do Mar 
ver o tubarão que lá vive?
Nem ao Museu da Música 
experimentar os instrumentos 
musicais?
E fazer pão? Também nunca foste fazer 
pão ao Moinho de Armação?
Só te digo não sabes o que estás a 
perder.
Escolhe um ou mais museus e passa 
um dia com os teus pais ou amigos… 
vais ver as aventuras que vais viver!

UM DIA COM AREIA E MAR
Aposto que és como eu e passas o ano a 
pensar no verão! Pois é… imagina a minha 
felicidade quando o verão chegou.
Está na altura de vestir o fato de banho, 
pôr o chapéu e ir à praia … nadar, brincar 
e correr.
Em Cascais há tantas que esperam 
por ti … escolhe a tua preferida. Quem 
sabe não é também a minha e não nos 
encontramos?

MARÉGRAFO
Há dias em que me apetece fazer 
coisas diferentes. E a ti, também te 
acontece?
Em Cascais, há um sitio que adoro 
visitar.. fica mesmo junto à baía e de 
lá quase consigo tocar o mar.
Tem um nome difícil de dizer, mas 
conta todos os mistérios do mar.
Marca com a tua família um dia para 
visitar o marégrafo.
Tem de ser um dia especial em que 
alguém te possa contar as histórias 
do mar e os segredos deste sítio.
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Chegaste ao fim!
 Temos a certeza de que 
passaste umas férias de 

família divertidas em 
Cascais!

cascalitos.pt

Os Cascalitos 

são quatro amigos de Cascais. 

        Adoram brincar … e às vezes fazem algumas traquinices.

        Mas o que gostam mesmo é de conhecer novos amigos.

     Por isso fizeram este jogo. 

   Vem daí e descobre 

o que podes fazer nas férias de verão.

Bia, 6 anos
Simão, 8 anos

João, 7 anos

Matias, 7 anos

INSTRUÇÕES
• Os Cascalitos pensaram este 

jogo para ti, a tua família e amigos.
• Vais precisar de um dado e botões.

• Joga o dado e move o botão tantas casas quantas  
o dado indicar.

• Se te calhar uma casa com um Cascalito vê o que ele tem  
para te dizer, aceita a sugestão e avança duas casas.

• Se te calhar um caranguejo recua duas casas. 
• Os adultos que te acompanham podem encontrar todas 

as informações em cascais.pt
 

… não te esqueças de enviar fotos do que mais gostaste de fazer 
para os Cascalitos pelo email cascalitos@cm-cascais.pt.

O QUE É QUE SABES 
DE BIBLIOTECAS?
Que têm livros para a tua idade? 
Acertaste!
Mas sabias também que há dias na 
semana em que nas bibliotecas há 
mágicos de histórias?.. Que nos fazem 
sonhar e nos levam a mundos que não 
conhecemos.
Eu adoro sonhar. E ando sempre 
à procura desses mágicos em todas as 
bibliotecas de Cascais.
São 3 as bibliotecas … quando as 
visitares procura por esses mágicos. 
Quem sabe não os procuramos juntos.

UM DIA AO AR LIVRE
É dia de brincadeiras ao ar livre. 
Podes andar de patins … ou até 
sentado num selim!
Entre a serra e o mar, há muito por 
onde escolher.
E se gostas de descobertas, há 
muitas para fazer na Cresmina ou 
na Pedra do Sal.
Dá asas à imaginação.
Eu vou andar por aí!


