Férias de Verão
Vitamina

CATL

-EB1/JI Maria Lamas-913053369
-EB 2/3 Pombais-913050243

25 a 29 de junho
HORÁRIOS

2ª F-25

7h30 – 12h00

3ª F-26

Badoca Park
18€
(pic-nic)

12h00 – 13h00

(deverá ser pago até
dia 19/06)

13h00 – 19h00

4ªF-27

5ª F - 28

Origami

Jogo de sabores

6ª F - 29
Atividade
desportiva

Almoço

Almoço

Almoço

Cadeira Splash*

Cinema

Brincar!!!

5ªF-05

6ªF-06
Atividade
desportiva

02 a 06 julho
HORÁRIOS

2ª F - 02

7h30 – 12h00

Imagin’arte

3ªF- 03

4ªF-04
Brincar!!!

12h00 – 13h00

Almoço

“Trabalhar para o
bronze”
(Praia)

13h00 – 19h00

Pólo aquático*

(Pic-Nic)

* Atividades com água
- Badoca Park saída às 8h30 e chegada por volta das 18h30
- Praia saída às 8h30 e chegada por volta das 18h30
- Dino Parque Saída às 8:30 horas e chegada por volta das 17h30

Almoço
Espuma Party*

Dino Parque
17€
(pic-nic)
(deverá ser pago até
dia 28/06)

Almoço
Cinema

09 a 13 de julho
HORÁRIOS
7h30 – 12h00

2ª F - 09

3ª F – 10

Brincar!!!

12h00 – 13h00

Almoço

13h00 – 19h00

Dance Water *

“Trabalhar para o
bronze”
(Praia- Esculturas)
(Pic-Nic)

4ªF-11

5ª F - 12

ACAMPAMENTO²
(35€)

(brincadeira livre na escola)

6ª F - 13

ACAMPAMENTO²

(deverá ser pago até dia
04/07)
(deverá ser pago até dia
04/07)
(brincadeira livre na escola)

Atividade
desportiva

Almoço

Almoço

Almoço

ACAMPAMENTO

ACAMPAMENTO

Cinema

(Mangueirada)*

(Mangueirada)*

² Será entregue um regulamento à parte
* Atividades com água
- Praia: saída às 8h30 e chegada por volta das 18h30

16 a 20 de julho
HORÁRIOS

2ª F - 16

3ª F – 17

4ª F - 20

5ªF- 19

6ª F - 20

Mangueirada*

Atividade
desportiva

PIC-NIC

PIC-NIC

Cinema

Brincar!!!

7h30 – 12h00

Mindfulness
12h00 – 13h00
13h00 – 19h00

“Trabalhar para o
bronze”
(Praia)

PIC-NIC

PIC-NIC
(Pic-Nic)

Stop Water*

- Praia: saída às 8h30 e chegada por volta das 18h30
* Atividades com água

23 a 27 julho
HORÁRIOS

2ª F - 23

7h30 – 12h00

Peddy Paper
“Os Arquitetos”

12h00 – 13h00
13h00 – 19h00

3ª F – 24

“Trabalhar para o
bronze”
(Praia)

Almoço
Peddy Paper
“Os Arquitetos”

2ª F - 30

3ª F – 31

Brincar

“Trabalhar para o
bronze”
(Praia)

Almoço
(Pic-Nic)

13h00 – 19h00

Mega
mangueirada*

* Atividades com água
- Praia saída às 9h30 e chegada por volta das 18h30

5ª F - 26

Almoço

Piscinas de Peniche
Sportágua
(16€)
(Pic-Nic)

Mangueirada*

(deverá ser pago até
dia 19/07)

6ª F - 27

“Arrumar os
quartos” 
Almoço
Brincadeira
livre

Acantonamento² 5,50€

7h30 – 12h00

12h00 – 13h00

“Assalto ao
Castelo”

(Pic-Nic)

* Atividades com água
²- será entregue um regulamento à parte
- Praia saída às 9h30 e chegada por volta das 18h30
-Sportágua: Saída às 08h e chegada por volta das 20h00

HORÁRIOS

4ª F - 25

INSCRIÇÕES
(Apenas para crianças que NÃO frequentam o ATL durante o ano lectivo)
SASE (Esc. 1)

SASE (Esc. 2)

s/ASE

C/ irmãos

Valor dia

9,50 €

12,50 €

15,00 €

10% desconto

1 Semana

39,00 €

48,00 €

60,00 €

10% desconto

2 Semanas

65,00 €

80,00 €

100,00 €

10% desconto

3 Semanas

97,50 €

120,00 €

150,00 €

10% desconto

4 Semanas

130,00 €

160,00 €

200,00 €

10% desconto

5 Semanas

162,50 €

200,00 €

250,00 €

10% desconto

NIB: 0007 0000 0011 5059 2672 3
Deverá ser entregue o comprovativo do pagamento devidamente identificado.

Inscrição
Eu,_______________________________________________, com número de telemóvel ____________________,
Encarregado(a) de Educação de ______________________________________, aluno do ___ ano, turma ___, nascido a _____ /_____/ _____ , com o NIF
nº__________________________, utente do Serviço Nacional de Saúde nº____________________________ pretendo inscrever o meu educando nas
seguintes semanas:
25 a 29 de Junho

02 a 06 de Julho

09 a 13 de julho

16 a 20 de Julho

23 a 27 de Julho

Informações de saúde relevantes: ________________________________________________________________________________________________

30 e 31 de Julho

Regulamento
Funcionamento:
 O ATL funcionará das 07h30 às 19h00. O prolongamento para lá do horário estabelecido implicará o pagamento imediato de 6,50€ por cada periodo de
15 minutos.

Almoços e Lanches:
-O custo das refeições para os alunos das AAAF (Jardim de Infância) mantém-se igual ao periodo letivo.
-O custo das refeições para os alunos da CAF (1º ciclo) será de 2,15€ para o almoço e 0,65€ para os lanches. Poderão optar por trazer almoço de casa,
devidamente identificado.
-Só estará assegurado o almoço para os alunos que chegem até às 10h30. Caso pretendam a refeição da escola, deverão confirmar a presença dos alunos no
ATL até ao mesmo horário, ainda que possam chegar depois dessa hora.
-SÓ SERÂO FORNECIDAS REFEIÇÔES AOS ALUNOS QUE JÁ TENHAM AS REFEIÇÕES PAGAS.
-O pagamento das refeições dos alunos da CAF (1º ciclo) terá de ser feito no refeitório ou para o NIB da Gertal
(0079 0000 53558867101 79). Os comprovativos de pagamento deverão ser remetidos à Gertal.

Passeios
- Caso não sejam pagos, até ao dia referido, as crianças não ficam asseguradas na escola ou em passeio
- Praia: saída às 09h30 e chegada por volta das 18h00 (As crianças deverão trazer PIC-NIC, toalha, protector solar, 2 lanches, t-shirt e chapéu.)
- Badoca Park saída às 8h30 e chegada por volta das 18h30, deverá ser pago até dia 19/06
- Dino Parque Saída às 8:30 horas e chegada por volta das 17h30, deverá ser pago até dia 28/06
-Acampamento: Será entregue um regulamento à parte, deverá ser pago até dia 04/07
- Piscinas Sportágua: saída às 08h00 e chegada por volta das 20h00, deverá ser pago até dia 19/07
-Todos os pic-nic deverão ser devidamente acomodados e ser simples, comida leve, fresca e fácil de comer e de transportar (salgados, fruta, sandwich,
hambúrguer, cachorro, fruta etc).
- Só poderão ficar na escola se houver um mínimo de 10 crianças.
- Não há devolução de dinheiro caso a criança não vá, exceto por motivos de doença com atestado.
- Deverão trazer sempre roupa simples e adequada, bem como mochilas fáceis de transportar pelas crianças
- Serão entregues regulamentos à parte

Brinquedos:
- As crianças poderão trazer bola, patins, sendo estes de uso partilhado com as outras crianças do ATL (Os equipamentos devem estar identificados, e conforme
consta do regulamento, o ATL não se responsabiliza pela danificação dos mesmos.);
- Em relação aos brinquedos electrónicos (PSP, Magalhães, 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 o ATL;

Pais:
- Os trabalhos de casa serão feitos depois de almoço durante, no máximo, uma hora.
- As crianças devem trazer uma mala para ficar no ATL com protector solar, fato de banho, toalha e chapéu;
- O material das crianças (lancheiras, roupa, e brinquedos), deverá vir devidamente identificado.
- É obrigatório o uso, durante as actividades exteriores, da t-shirt da Vitamina, quem não tem que se dirija ao CATL para adquirir.
- Para o bom funcionamento do CATL, pedimos a vossa colaboração no cumprimento do regulamento.

