INFORMAÇÕES ÚTEIS:

fférias
érias ddivertidas
ivertidas
24 de junho a 30 de agosto 2019
História Local
Promoção da Prática
da Atividade Física
Incentivo à Criatividade
e às Expressões Artísticas
Saúde
Sensibilização Ambiental
Defesa do Consumidor
Promoção da Literacia
Emocional e Social
Promoção da Educação
Literária e da Escrita

Horário: 6 aos 8 anos de idade

Ÿ

O Programa Férias Divertidas irá decorrer entre 24 de junho e 30 de
agosto de 2019;

Ÿ

Destina-se a crianças e jovens com idades compreendidas entre os
6 e os 15 anos de idade;

Ÿ

O horário de funcionamento será das 09:00h às 12:00h, durante a
manhã, e das 14:00h às 18:00h, no período da tarde;

Ÿ

Para as crianças e jovens que almoçam o horário será das 09:00h às
18:00h;

Ÿ

As crianças e jovens não necessitam de levar lanche. Ser-lhes-á
fornecido um lanche a meio da manhã e outro a meio da tarde.;

Ÿ

Sempre que as atividades decorram ao ar livre, nomeadamente as
de promoção da prática da atividade física, aconselha-se o uso de
protetor solar.

Ÿ

Nos dias das atividades de promoção da prática da atividade física,
as crianças e jovens deverão levar equipamento desportivo.

Ÿ

No dia em que a atividade seja futebol devem deixar e ir buscar as
crianças e jovens ao campo Virgílio Durão, em Reguengos de
Monsaraz. As crianças e jovens devem fazer-se acompanhar de
equipamento para tomar banho.

Ÿ

No dia em que a atividade seja nas Piscinas Municipais devem
deixar as crianças e jovens nas piscinas às 10h ou na Biblioteca
Municipal entre as 9h e as 9.30h. As crianças e jovens devem fazerse acompanhar de equipamento para tomar banho. Às 12h devem
ir buscar as crianças e jovens, que não almoçam no programa, à
entrada das piscinas.

Ÿ

Às 14:00h devem deixar as crianças e jovens na Biblioteca
Municipal;

Ÿ

Sempre que exista uma saída/visita a realizar devem deixar as
crianças e jovens na Biblioteca Municipal.

Serviços de Educação:
266 503 309

Biblioteca Municipal:
266 508 040

Piscinas Municipais:
266 502 103

Semana de 5 a 9 de agosto de 2019

6 aos 8 anos de idade

09h00 - 12h00

14h00 - 18h00

segunda-feira - 5 agosto

terça-feira - 6 agosto

quarta-feira - 7 agosto

quinta-feira - 8 agosto

sexta-feira - 9 agosto

Promoção da Prática da
Atividade Física
Jogos Tradicionais

Visita de Estudo
Alandroal

Promoção da Prática da
Atividade Física
Atividades Aquáticas

Defesa do Consumidor
Workshop – Gerir e Poupar”
(parceria DECO)

Visita de Estudo
Visita ao Estádio de Alvalade
(parceria com o Núcleo
Sportinguista de Reguengos de
Monsaraz)

Local: Parque da Cidade

Local: Piscinas Municipais
Victor Martelo

Local: Biblioteca Municipal

Incentivo à Criatividade e às
Expressões Artísticas
Cinema – Cantar

Visita de Estudo
Évora

Promoção da Prática da
Atividade Física
Atividades Aquáticas

Local: Universidade de Évora

Local: Piscinas Municipais
Victor Martelo

Local: Auditório Municipal

Local: Alandroal

Local: Estádio de Alvalade,
Lisboa

Dia 9/agosto – A visita tem o valor de 3,00 €/criança (em caso
de não haver interesse, as atividades decorrerão na
Biblioteca Municipal)

