Programa de Verão 2019

As atividades do Programa de Verão têm um caráter
predominantemente lúdico sem desprezar o seu contributo

Programa de
Verão 2019

para a formação integral dos nossos alunos.
É conveniente a leitura cuidada de todo o regulamento que se apresenta.
O cumprimento dos prazos de inscrição é importante para a normal e
tranquila programação destas atividades, de acordo com o interesse
de todos os participantes.

Inscrição:
1. As atividades do Programa de Verão têm início no dia 24 de junho e terminam no dia 26 de julho.
2. O programa será para as crianças da creche ( 2 Anos), jardim de infância e 1º ciclo.
3. Os alunos poderão aderir ao programa de Verão, segue em anexo, ou ficarem no Colégio.
4. Agradecemos a inscrição até ao dia 10 de maio .

Funcionamento:
1. O horário deverá ser rigorosamente respeitado;
2. A receção dos alunos que aderem ao programa será feita entre as 8h00mn e as 8h15mn;
3. Os autocarros partem ás 8h15mn. Após a partida, não é possível receber os alunos que eventualmente se
atrasem.
4. O vestuário e o calçado utilizado durante o tempo de praia deve ser o mais fresco, confortável e prático,
sendo assim, e para segurança dos vossos filhos, as crianças devem vestir diariamente a t-shirt de Educação
Física do Colégio; panamá azul/ rosa / boné do Colégio. Nas manhãs frescas devem vestir o casaco do fato
de treino do Colégio (casaco azul com logo);
5. Para segurança dos vossos filhos, só poderão ir para a praia as crianças que estiverem devidamente
equipadas de acordo com o descrito na alínea anterior.

Programa: Creche ( 2 Anos ) e J. I. ( 3 Anos )
2ªFeira
8h00mn
8h15mn
9h00mn
11h45mn
12h30mn

15h30mn

3ªFeira

Praia
S. João

Praia
S. João

C. Caparica

C. Caparica

4ªFeira

5ªFeira

6ªFeira

Receção
Saída do Colégio
Praia
Praia
S. João
S. João
C. Caparica

C. Caparica

Regresso ao Colégio - Almoço
Repouso
Lanche
Nota: Tendo em conta as condições meteorológicas
o programa poderá ser alterado.

Passeio *

Programa: Jardim de Infância ( 4 Anos), Pré escolar (5 Anos) e 1º Ciclo
2ªFeira
8h00mn
8h15mn
9h00mn
11h45mn
12h30mn

15h30mn
16h00mn

Praia
S. João

4ªFeira
5ªFeira
Receção dos Alunos
Saída do Colégio
Praia
Praia
Praia
S. João
S. João
S. João

C. Caparica

C. Caparica

Almoço
Estádio
Nacional

3ªFeira

Almoço
Parque
Alvito

C. Caparica

Almoço
Parque
dos Índios

6ªFeira

Passeio *

C. Caparica

Almoço
Estádio
Nacional

Lanche
Regresso ao Colégio
Nota: Tendo em conta as condições meteorológicas
o programa poderá ser alterado.

Passeios para o Programa de Verão 2019*
1ª semana - 28 junho

2ª semana - 5 julho
3ª semana - 12 julho

INATEL Costa Caparica
Atelier de culinária com Chef, Caça ao tesouro,
Jogos tradicionais, Karts, Karaoke/ Dança
Sobreiro de Mafra e Jardim do Cerco

4ª semana - 19 julho

Quinta pedagógica dos Olivais (2 aos 4 Anos)
Pavilhão do Conhecimento (5 Anos e 1º Ciclo)
Dino Parque - Lourinhã

5ª semana - 26 julho

Jardim Zoológico

Preço por semana: 75.00 €
1. As inscrições que forem solicitadas após o prazo limite 10 de maio, estão sujeitas a vagas,
assim como, alterações à inscrição inicial;
2. Após o prazo de inscrição no Programa de Verão o pagamento é semanal e tem o custo de
85.00 €/semana;
3. Não são permitidas inscrições em dias avulso;
4. O pagamento do Programa de Verão será debitado no mês de julho.
5. Data limite de entrega da ficha de inscrição para o Programa de Verão: 10 de maio.
6. Tendo em conta as condições climatéricas o programa poderá sofrer alterações de última
hora.
A Direção,
Ana Sofia Natário

