PLANO DE FÉRIAS DA PÁSCOA
1ª Semana – 8 Abril a 12 abril
HORÁRIOS

7h30 – 12h30
12h30 – 13h30

13h30 - 19h30

2ª feira /dia 8

3ª Feira/dia 9

Atividade
Jogos Desportivos Mensageiro dos
Ventos

4ª Feira/ dia 10

5ª Feira/dia 11

6ª Feira/dia12

Kidzania
27 €

Atelier
Expressões
Páscoa

Rodas e Rodinhas

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

Atelier de velas

Biblioteca
Sesimbra
Atividades

Conto c/
atividade
Surpresa
(E.Z.)

MAGIA NO
ESPAÇO

Kidzania

Para a atividade “Rodas e Rodinhas” as crianças terão que trazer de casa patins e trotinetes. É obrigatório uso de capacete.

2ª Semana (15 Abril a 18 de Abril ) e 22 Abril
HORÁRIOS

2ª Feira/dia15

3ª Feira/dia16

4ª Feira/dia 17

5ªFeira/dia18

2ª Feira/ dia22

7h30 – 12h30

Parque
Augusto
Pólvora

Kids Combat

Caça aos Ovos da
Páscoa

Brincadeira Livre

WorkShop
Culinária
Salame Gigante

12h30 – 13h30

PIQUENIQUE

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

13h30 - 19h30

Parque
Augusto
Pólvor

Jogos
Tradicionais
com o Espaço

Corpo em
Movimento
Atividades

Brincadeira Livre

Jogos no Exterior

REGULAMENTO FÉRIAS
Almoços e Lanches:
As férias irão decorrer na EB1 da Cotovia (dias a definir), e as refeições serão realizadas no refeitório da EB1 da Cotovia. Os almoços das crianças
da Escola Básica da Cotovia, são pagos conforme acontece nos períodos letivo.
Em caso de desmarcação, os mesmos deverão ser comunicados à CAF até ao dia anterior, sobre pena de lhes ser atribuída uma multa.
As crianças terão que trazer dois lanches, um para a parte da manhã, outro para a tarde bem como uma garrafa de água.
Nos dias de passeios deverão trazer, para além dos lanches, almoço para o piquenique e água. O piquenique deverá ser devidamente acomodado e
simples, comida leve, fresca e fácil de comer. (salgados, fruta, sanduíches, etc.)
Passeios:
O valor dos passeios/atividades deverão ser pagos o mais breve possível, por forma a confirmar as respetivas marcações, caso contrário não
garantimos lugar no autocarro e/ou atividade. O custo destas é efetuado em numerário e não por transferência. Após as marcações, não haverá
devolução de dinheiro;
O passeio à Kidzania têm a saída prevista para as 9h00 e o regresso às 17h. As crianças que não se encontrem na escola na hora marcada para a saída
não ficarão asseguradas.
O passeio à Biblioteca de Sesimbra está previsto para as 14h00 e regresso às 17h00.
O Piquenique no Parque Augusto Pólvora tem saída prevista ás 10h00 e regresso ás 14h30.
Chamamos a atenção: as crianças cujos encarregados de educação não queiram que estas participem nos passeios deverão informar a CAF com
antecedência, para que se verifique a viabilidade de ficarem na escola e só ficarão asseguradas se existir um número mínimo de 10 crianças.
A t-shirt vitamina é obrigatória em dias de saídas, e deverá ser adquirida na CAF.
Brinquedos:
As crianças poderão trazer brinquedos, sendo estes de uso partilhado com as outras crianças da CAF. - Em relação aos brinquedos eletrónicos (PSP,
Nintendo, entre outros) estes só poderão ser utilizados a seguir ao almoço, durante uma hora. Tendo em conta que são brinquedos de uso individual,
pedimos aos pais e encarregados de educação que conversem com as suas crianças de forma a desaconselharem o uso deste tipo de brinquedos
durante a CAF. - Conforme consta do regulamento, a CAF não se responsabiliza pela danificação dos mesmos. - O uso dos telemóveis é proibido
durante o período das atividades, assim sendo só poderão usufruí-lo em tempos livres durante o dia.
Pais, Mães e Encarregados de Educação:
O material das crianças (lancheiras, roupa e brinquedos) deverá vir devidamente identificado; - As crianças devem trazer roupa adequada às
atividades a desenvolver; - Para além das regras aqui indicadas, a frequência da CAF nas férias implica o respeito do regulamento do mesmo que pode
ser consultado na íntegra em: www.vitamina.pt Regulamento das Férias Vitamina

Ficha de Inscrição – “Férias da Páscoa 2019”
Eu,_____________________________________________________________,com o NIF________________________, Encarregad@ de Educação de,
___________________________________________________, alun@ do ______ ano, turma ______, nascid@ a _____ /_____/ ______, com o NIF
nº_____________________________, utente do Serviço Nacional de Saúde nº _________________________ , Morada
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____, pretendo inscrever @ meu/minha educand@, nos seguintes dias: (assinalar com X)
8/04

15/04

9/04

16/04

10/04

17/04

11/04

12/04

18/04

22/04

Informações de saúde relevantes:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Contactos d@ Encarregad@ de Educação: Tlm: ___________________________________________________________e-mail:
____________________________________________________ SASE: ____
Autorização para sair:________________________________________________________________________________
Outros contactos:_________________________________________________________________________________
Nome de quem faz o pagamento: ________________________________________________
Assinatura d@ Encarregad@ de Educação:_________________________________________________________

Valores CAF Campo de Férias
1º Ciclo – Férias da Páscoa 2019
(Os valores da tabela são para crianças que frequentam o
Manhã/tarde ou que NÃO frequentam a CAF durante o ano).

SASE (Esc. 1) SASE(Esc.2)

s/SASE

C/irmãos

Valor dia

12,50€

12,50€

12,50€

12,50€

1 Semana

39,00€

48,00€

60,00€

60,00€*

2 Semana

65,00€

80,00€

100,00€

100,00€*

*Desconto de 10% para irmãos.
* Os comprovativos de pagamento devem ser entregues, devidamente identificados

IBAN CAF EB1 COTOVIA: PT50 0035 0771 0001 8222 7304 7

