informações e regras

programa de atividades de tempos livres

As atividades irão funcionar na Escola Básica de Sobral de Monte Agraço
e Santo Quintino.
Todos os dias as crianças deverão trazer: chapéu ou boné, água e protetor
solar.
Todo o material da criança deverá estar devidamente identificado.
O programa inclui o fornecimento do almoço e lanche da manhã e tarde.
O programa inclui seguro de acidentes pessoais.
As atividades descritas no programa poderão sofrer alterações devido a
situações imprevistas, condições climatéricas ou outras.
Pagamentos de acordo com o escalão de abono de família:
1º escalão - 10,00€/semana
2º escalão - 20,00€/semana
3º escalão - 35,00€/semana
Escalão Máximo - 45,00€/semana
O programa destina-se a crianças/jovens residentes no concelho. Caso
ainda existam vagas, serão aceites inscrições referentes aos seguintes
participantes:
Não residentes no concelho mas estudantes no concelho;
Com um dos progenitores a trabalhar no concelho;
Outras Situações.
Crianças e jovens residentes fora do concelho serão colocados
automaticamente no escalão máximo, sem prejuízo de situações de
especial vulnerabilidade, sendo nestes casos enquadrados no respetivo
escalão de abono de família.
Descontos para crianças e jovens que frequentem mais do que uma
semana do campo de férias:
2 semanas de atividades: 10% desconto sobre o valor total;
3 semanas de atividades: 15% desconto sobre o valor total;
4 ou mais semanas de atividades: 20% desconto sobre o valor total.

1.ª semana | 25 a 29 junho
2.ª semana | 02 a 06 julho
3.ª semana | 09 a 13 julho
4.ª semana | 16 a 20 julho
5.ª semana | 23 a 27 julho
6.ª semana | 30 julho a 3 agosto
7.ª semana | 6 a 10 agosto

SOBRAL
VIVE AS FÉRIAS
ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
DOS 6 AOS 14 ANOS
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INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS
A partir de 11 de junho
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LOCAL DE INSCRIÇÃO
Serviço de Educação do Município de Sobral de Monte Agraço
Rua Miguel Bombarda, Lt 20
Sobral de Monte Agraço
E-mail: educacao@cm-sobral.pt Telf: 261940333/34

programa
4.ª semana | 16 a 20 julho

1.ª semana | 25 a 29 junho
2.ª feira

3.ª feira

5.ª feira

quebra-gelo
Robin Wood
tiro ao arco

praia
Ericeira

praia
Santa Cruz

museu
Coleção Berardo

praia
Santa Cruz

almoço
hino de verão

praia
Ericeira

atelier
mindfullness

09h30 - 12h00

jardim
Campo Grande

karaoke
+
pista dança

ginástica matinal
relaxing

atelier culinária
14h00 - 16h30 mousse de
Oreo

3.ª feira

4.ª feira

5.ª feira

quebra-gelo
09h30 - 12h00 manhã de

insufláveis

praia
Foz de Arelho

praia
Santa Cruz

atelier culinária praia
Foz de Arelho

14h00 - 16h30 gelado de
cookies

atividades
aquáticas

praia
Santa Cruz

jardim
Príncipe Real

jogo pistas
geocaching
júnior

tempo livre

3.ª feira

09h30 - 12h00 Robin Wood

tiro ao arco

quebra-gelo
09h30 - 12h00 torneio de

basquetebol

praia
Figueirinha

praia
Santa Cruz

5.ª feira

Colour Run

praia
14h00 - 16h30 festival de cores Figueirinha

yoga

tempo livre

complexo
aquático
Santarém

praia
Santa Cruz

4.ª feira

praia
Santa Cruz

cinema e
pipocas

passeio
Parque Expo

festa tropical
+
concurso
talentos

2.ª feira

3.ª feira

praia
Santa Cruz

dança
+
glow party
brilha no escuro

5.ª feira

6.ª feira

Aquário
Vasco da Gama

praia
Santa Cruz

Parque da
Serafina

tarde de
discoteca

quebra-gelo

praia
Nazaré

balões de água
manhã
desportiva
12h00 - 14h00

cluedo juvenil
«quem são os
viagem de
14h00 - 16h30 lobos da aldeia?»
elevador
jogo da feiticeira
e dos aldeões

praia
Santa Cruz

5.ª feira

6.ª feira

Bounce
Portugal

praia
Santa Cruz

Bounce
Portugal

jogo pistas

almoço
atelier
mindfullness

tempo livre

5.ª feira

6.ª feira

manhã
desportiva

praia
Ericeira

praia
Santa Cruz

peddy paper
Museu do
Azulejo

praia
Santa Cruz

Parque
Eduardo VII

festa despedida

almoço
atelier culinária

14h00 - 16h30 pizzas de
chocolate

praia
Ericeira

atelier de
yoga

baile de gala

tempo livre

Documentos obrigatórios
para formalização de inscrição
Documento de identificação da criança/jovem e do adulto
responsável pela criança (pai, mãe ou responsável legal);
Cartão de utente do Centro de Saúde, quando a criança ou jovem
não for portador/a de cartão de cidadão;

acolhimento

09h30 - 12h00 batalha naval

16h30 - 18h30

4.ª feira

09h30 - 12h00 torneio humano

16h30 - 18h30

6.ª semana | 30 julho a 3 agosto
6.ª feira

quebra-gelo

12h00 - 14h00

tempo livre

07h30 - 09h30

complexo
aquático
Santarém

ida ao teatro

4.ª feira
acolhimento

07h30 - 09h30

almoço

atelier culinária praia
Baleal
14h00 - 16h30 bolachinhas
sorridentes

almoço

12h00 - 14h00

praia
Baleal

16h30 - 18h30

acolhimento

07h30 - 09h30

16h30 - 18h30

4.ª feira

3.ª feira

3.ª feira

2.ª feira

6.ª feira

acolhimento
quebra-gelo

3.ª semana | 09 a 13 julho
2.ª feira

Lagoa
Albufeira

almoço
esponjas
coloridas
jogo c/ água
+ tinta
tempo livre

12h00 - 14h00

piscina municipal

16h30 - 18h30

2.ª feira

6.ª feira

almoço

12h00 - 14h00

praia
Santa Cruz

07h30 - 09h30

cinemateca
júnior
visita guiada
+ filme

5.ª feira

5.ª semana | 23 a 27 julho

acolhimento

07h30 - 09h30

Lagoa
Albufeira

16h30 - 18h30

2.ª semana | 02 a 06 julho
2.ª feira

4.ª feira
acolhimento

quebra-gelo

12h00 - 14h00

tempo livre

16h30 - 18h30

3.ª feira

07h30 - 09h30

visita + jogo

12h00 - 14h00

14h00 - 16h30 produção
de vídeo

2.ª feira

6.ª feira

acolhimento

07h30 - 09h30

09h30 - 12h00

4.ª feira

7.ª semana | 6 a 10 agosto

geocaching
júnior

Boletim de vacinas ou declaração do Centro de Saúde a atestar o
cumprimento do Plano Nacional de Vacinação;
Declaração comprovativa do escalão para efeitos de abono de
família, para as crianças/jovens beneficiários de 1º, 2º ou 3º escalão.

