25 a 29 de junho
Horário

2ªF – 25/06

3ªF – 26/06

4ªF – 27/06

5ªF – 28/06

6ªF – 29/06

07h30 – 12h00

Recepção

Atividade desportiva

Origami

Culinária

“Fritar a pipoca”

12h00 – 13h30

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

13h30 – 19h15

Brincadeira livre

Just Dance

Jogos de água

“Mangueirada”

Brincadeira livre

5ªF – 05/07

6ªF – 06/07

02 a 06 de julho
Horário

2ªF – 02/07

07h30 – 12h00

Just dance

3ªF – 03/07

4ªF – 04/07
Culinária

Praia
12h00 – 13h30

Almoço

13h30 – 19h15

Jogo de água

Almoço

Pic-nic

“Fritar a pipoca”

Atividade desportiva
Dino Parque
17€

Almoço

Pic-nic
Jogo de água

09 a 13 de julho
Horário

2ªF – 09/07

07h30 – 12h00

Atividade desportiva

3ªF – 10/07

Praia
12h00 – 13h30

Almoço

13h30 – 19h15

Hora do conto
1€

**Será entregue um regulamento à posterior sobre o acampamento.

Pic-nic

4ªF – 11/07

5ªF – 12/07

Acampamento
Sesimbra Natura Park**
35€

6ªF – 13/07
“Pablo Picasso por
um dia”
Almoço
Brincadeira livre

16 a 20 de julho
Horário
07h30 – 12h00

2ªF – 16/07

3ªF – 17/07

Praia
Almoço

13h30 – 19h15

“Mangueirada”

5ªF – 19/07

6ªF – 20/07

Culinária

Atividade desportiva

Almoço

Almoço

“Mangueirada”

Just dance

4ªF – 25/07

5ªF – 26/07

6ªF – 27/07

Just dance

Piscinas
Sportágua

Atividade desportiva

Quinta pedagógica
“Cantinho dos póneis”
16€
Pic-nic

Jogos tradicionais

12h00 – 13h30

4ªF – 18/07

Pic-nic
Brincadeira livre

23 a 27 de julho
Horário

2ªF – 23/07

07h30 – 12h00

Karaoke

3ªF – 24/07

Praia
12h00 – 13h30

Almoço

13h30 – 19h00

Jogo com música

Pic-nic

“Mangueirada”

**Será entregue um regulamento à posterior sobre o acantonamento.

Horário

2ªF – 30/07

07h30 – 12h00

Just dance

3ªF – 31/07

Praia
12h00 – 13h30

Almoço

13h30 – 19h00

Brincadeira livre

Almoço

Pic-nic

16€
Pic-nic
Acantonamento 5€**

Almoço
Brincadeira livre

Regulamento
As crianças que frequentam a CAF da EB2, 3 dos Pombais, podem optar por frequentar as férias na EB1 Rainha Santa ou EB1/JI Maria Lamas, tendo que
escolher previamente a que desejam.
Horário:
A CAF funciona como já habitual no tempo não lectivo, das 07h30 às 19h15 com tolerância de 15 minutos.

O prolongamento do horário estabelecido implicará

o pagamento imediato de 6,50€ por cada período de 15 minutos que se inicie.
Almoços e Lanches:

Os valores dos almoços e passeios devem ser recebidos em numerário.
O almoço na EB1 Rainha Santa tem o custo de 3,11€. Também poderão optar por trazer almoço de casa, asseguramos o seu aquecimento.
O almoço pode ser requisitado a cada dia até às 9h45, após essa hora e sem pagamento não podemos assegurar a refeição.

O pagamento das refeições tem de ser feito no início da semana ou até cada último dia da semana que necessitem de requisitar a
refeição, quando entregam a criança pela manhã.
Todos os dias, as crianças terão que trazer dois lanches, um para a parte da manhã, outro para a tarde, bem como uma garrafa de água/cantil.
Passeios:

O pagamento dos passeios e almoços devem ser efetuados em numerário.
Pedimos confirmação de passeios ao longo da primeira semana de férias. Entre os dias 25 e 29 de junho.
O ponto de encontro em dias de saída será sempre na CAF da EB1/JI Maria Lamas, assim como o regresso. (Perto do Centro Comercial Oceano). À excepção do dia 18
de julho em que vamos ao Cantinho dos Póneis. A partida será da EB1 Rainha Santa e regresso à mesma.
Todos os pic-nic´s deverão ser devidamente acomodados e simples, comida leve, fresca e prática (salgados, fruta, sandwich, etc).
Sugerimos que coloquem protetor solar todos os dias antes de sair de casa.
As idas à praia serão feitas de autocarro com saída prevista pelas 08h30 e hora prevista de chegada pelas 18h30. Iremos para a praia de St. Amaro de Oeiras.
A hora do conto vai ser dinamizada pelo contador de histórias Pedro Tomaz. Pedimos que o valor de 1€ seja entregue até dia 06 de julho.
A ida ao DinoParque será feita de autocarro e a partida será às 08h30 com chegada prevista às 18h30. Valor de 17€ entregue até dia 02 de julho.
A ida à Quinta pedagógica “Cantinho dos póneis” será feita de autocarro e a partida será às 08h30 com chegada prevista às 16h30. Valor de 16€ entregue até dia 13 de
julho.
A ida às piscinas Sportágua em Peniche será feita de autocarro e a partida será às 08h30 com chegada prevista às 20h00. Valor de 16€ entregue até dia 24 de julho.
O valor do acampamento será de 35€, entregue até dia 06 de julho.
O valor de 5€ do acantonamento tem de ser entregue até dia 24 de julho.
Será entregue um regulamento, posteriormente, sobre o acampamento e acantonamento.
Por questões logísticas, na semana de 23 a 27 e nos dias 30 e 31 de julho, estaremos a funcionar na CAF da EB1/JI Maria Lamas.
Em dias de passeio devem trazer a t-shirt Vitamina.
Só poderão ficar assegurados na escola se houver um mínimo de 10 crianças.
Não há devolução de dinheiro caso a criança não vá, exceto por motivos de doença, mediante apresentação de atestado médico.
Deverão trazer sempre roupa simples e adequada, bem como mochilas fáceis de transportar (duas alças).
Brinquedos:
As crianças poderão trazer bola, patins, sendo estes de uso partilhado com as outras crianças da CAF (os equipamentos devem estar identificados e conforme consta do
regulamento, a CAF não se responsabiliza pela danificação dos mesmos).
O uso de brinquedos eletrónicos está proibido.
Pais:
Os trabalhos de casa poderão ser feitos depois de almoço, durante no máximo uma hora e não haverá supervisão dos mesmos.
O material das crianças (lancheiras, roupa, e brinquedos) deverá estar devidamente identificado.
As crianças podem trazer fato de banho, toalha, protetor solar e chapéu todos os dias.
Obrigatório uso de chinelos na “mangueirada”.
Para o bom funcionamento da CAF, pedimos a vossa colaboração no cumprimento do regulamento.

