Desde 1997 numa verdadeira Roda Viva de actividades, a RODA VIVA nasceu da
firme convicção de que a melhor forma de intervir e investir na construção dum
futuro melhor é através da Educação.
Empresa empenhada em colaborar com os Pais e as Escolas na Educação e
Formação de Crianças e Jovens, contribuindo para o seu crescimento integral –
intelectual, emocional e físico – através de actividades que ocupem de forma
Segura, Saudável e Divertida os seus Tempos Livres e que contribuam para incutir
valores cívicos e culturais, duma forma essencialmente lúdica,
Tendo iniciado a sua actividade organizando Campos de Férias, hoje em dia, a Roda Viva investe toda
a sua experiência acumulada ao longo dos anos, na organização de actividades para filhos, pais,
alunos, professores, empresas e grupos.
Os CAMPOS, COLÓNIAS e ATLS de FÉRIAS RODA VIVA são Experiências marcantes e
inesquecíveis que devem fazer parte do processo educativo de qualquer criança ou
jovem.
Excelentes Equipas de Monitores RODA VIVA esperam-nos para lhes proporcionar umas
Férias fantásticas, cheias de actividades, aventura e emoções!
Partilhem o nosso gosto por SENSIBILIZAR, FORMAR, EDUCAR e partam com a RODA
VIVA para uma EXPERIÊNCIA DIFERENTE!!!
Visitas estudo, Passeios de Turma ou de fim de ano à vossa medida, com Programas de
1 ou mais dias num mix de cultura, aventura, diversão e acção!!
Actidades Pós-escolares, Dias de Acolhimento, Team-building ou Dias festivos são um
desafio que a Roda Viva aceita com gosto e imaginação!!
As FESTAS são um SUCESSO com a RODA VIVA!
Festejamos consigo no seu espaço ou no nosso!
Para a Família, a Escola, a Empresa, ou os Amigos, a RODA VIVA tem sempre uma
animação adaptada à idade, ao local e à ocasião!
Proporcionando momentos de convívio, descontracção e lazer, a RODA VIVA dinamiza
Fins de Semana Pais e Filhos, Encontros de Famílias, Workshops e Passeios temáticos!

ESPAÇO RODA VIVA
No Espaço Roda Viva-Restelo a RODA VIVA organiza e
anima Festas de anos, realiza Actividades de Férias,
Ateliers e Workshops, Jogos e brincadeiras, Visitas e
Passeios, Kidsitting, Actividades em Família, Roda de Pais
(sessões de Formação, Informação e Partilha para Pais).
Acções Ambientais e muito mais.
Também o escritório partilha este Espaço, que fica na Rua
D. Jorge da Costa, Edif. Domus Restelo, loja 10 A – 1400414 Lisboa

Amar os Filhos também é saber confiá-los a boas mãos!
Confiem-nos à Roda Viva!
Descontos: 10% na inscrição nas actividades ou contratação dos serviços Roda Viva
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