
Para uma alimentação equilibrada e saudável
· Planos nutricionais pré-definidos

· Planos nutricionais à medida
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Juntos acreditamos no futuro!
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Projecto Plataforma

QUINTA DO IMPÉRIO

BAR INTERATIVO

Uma criança informada tem um futuro mais
próspero

· Uma equipa de formadores em diferentes
línguas e temas ensinam e formam jovens 

· Aulas individuais e em grupo
· Reciclagem, cuidar do alimento, da terra e dos
animais são valores a transmitir no Mundo TOK

· Atividades de ocupação de tempos livres
· Campos de férias

TOK FORMAÇÃO

Espaço coberto e exterior com áreas criadas para
tornar sonhos realidade

· Dias únicos como casamentos, batizados, comunhões
e aniversários

· Realização de eventos profissionais como congressos
e reuniões empresariais

 

TOK EVENTOS

TOK NUTRI

Aprender nunca foi tão fácil
· Bar temático que possibilitará uma
aprendizagem mais rápida e sólida

· Criança aprende com criança com brincadeiras
temáticas

· Os monitores TOK acompanham a evolução de
cada criança e jovem

Acesso facilitado das famílias a profissionais de
saúde do grupo TOK

· Consultas online no conforto da casa
· Consultas presenciais

· Diferentes especialidades para tornar as crianças e
jovens mais saudáveis e felizes

TOK NUTRI
TOK PSIC
TOK MEDIC

HAPPY TOK

TOK MEDIC

Uma criança saudável é uma criança feliz
· Lista de especialidades médicas

· Lista de médicos associados

TOK PSIC

Para que as crianças possam ser crianças
· Bullying, distúrbios alimentares, problemas

psicossociais são o foco da equipa de psicólogos TOK  

Empreendimento de Turismo no Espaço Rural
· Aluguer de T2 ou T4 para famílias que queiram

fugir da rotina das cidades
· Junto ao Rio Tâmega numa zona verde paradisíaca

TURISMO RURAL

MINIGOLFE TOK

No interior da Quinta do Império TOK encontramos
um espaço dedicado ao minigolfe

· 9 pistas de minigolfe compostas por pistas modelo
easy e smart golf

· Atividades em família, grupos de amigos ou
grupos escolares
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