
Inscrições
8 a 12 de maio
Portal da Educação - educa.cm-albufeira.pt
Instalações do Páteo (09h00 às 16h00)
Divisão de Educação e Ação Social
Câmara Municipal de Albufeira

Para mais informações contactar
Divisão de Educação e Ação Social

educacao.verao@cm-albufeira.pt
 289 599 687 | 289 598 847 | 289 598 829

   facebook.com/educaverao



Os nossos alunos estão quase a iniciar mais um 
período de férias letivas.

Neste período em que os pais se encontram mais 
ocupados com a sua atividade profissional, 
acrescem as dificuldades com a ocupação dos 
tempos livres dos seus educandos, que se pretende 
saudável e enriquecedora. Tendo como premissa 
essa preocupação, no passado verão a Divisão de 
Educação e Ação Social da C.M.A. decidiu organizar 
5 campos de atividades nos meses de julho e agosto 
e que, após avaliação final, entendeu que seria de 
continuar .

Todos iremos dar o nosso melhor para o êxito de 
mais este “Educação no Verão”, onde se pretende 
ocupar os tempos livres de uma forma lúdica mas 
responsável, tentando que as crianças tirem o 
máximo proveito das atividades que vão realizar.

Boas férias!

O Vice Presidente

Dr. José Carlos Martins Rolo

PLANO DE ATIVIDADES

Horário

08h30 | 09h00             Acolhimento (chegada das crianças)

09h00 | 12h00             Atividade Desportiva/Cultural
12h00 | 14h00             Intervalo
14h00 | 17h00             Atividades da Tarde
       17h00                    Encerramento*

Os 5 campos de atividades decorrerão da seguinte forma:

1ºcampo - 3 a 14 de julho
2ºcampo - 17 a 28 de julho
3ºcampo - 31 de julho a 11 de agosto
4ºcampo - 14 a 25 de agosto
5ºcampo - 28 de agosto a 1 de setembro

Em cada campo é praticada apenas uma atividade 
Desportiva/Cultural, que deve ser escolhida no momento 
da inscrição, com base no principal interesse da criança.

Horário: das 8:30h às 17:30h (Dias úteis)
Local: Escola Básica do 1º Ciclo de Caliços

Valor da Tarifa (por campo)

20€ - Escalão A
37,50€ - Escalão B
75€ - Valor Normal 
(20% de Desconto para irmãos)

Transporte (por campo)

2€ - Escalão A 
3€ - Escalão B
5€ - Valor Normal

Data dos pagamentos (5 a 9 de junho) 

5 de junho - 4º ano 7 de junho - 2º ano
6 de junho - 3º ano 8 de junho - 1º ano

O valor da Tarifa inclui: refeições (almoço e lanche da tarde), 
participação nas atividades e seguro pessoal.

INSCRIÇÕES

Destinatários
Alunos residentes e/ou que frequentem o 1º Ciclo 
do ensino básico no concelho de Albufeira

Data das Inscrições
8 a 12 de maio (09h00 às 16h00)

Local
- Portal da Educação - educa.cm-albufeira.pt

(Separador Eventos/Actividade)
- Instalações do Páteo

(Bloco A—Rés do Chão dt)

Os participantes poderão inscrever-se em mais 
do que um campo.

A inscrição só será validada após assinatura do 
encarregado de educação e pagamento da 
respetiva tarifa.

Documentos necessários no ato do pagamento
• Fotocópia do B.I. e  N.I.F. / C.C. do aluno; 
• Fotocópia do B.I. e N.I.F. / C.C. do
  encarregado de educação;
• Fotocópia do cartão de utente do S.N.S.;
• Comprovativo de morada.
• Prescrição clínica (em caso de 
alergia/intolerância alimentar) ou declaração 
(por motivos de ordem religiosa) 

NOTA
- As atividades só decorrerão consoante um 
número mínimo de inscrições (a definir pela 
organização)

- Para mais informações poderá consultar o 
regulamento que se encontra disponivel 
educa.cm-albufeira.pt e em www.cm-albufeira.pt

*As crianças só poderão permanecer até às 
17h30 na escola. Após esta hora, a Coordenação 
não se responsabiliza pelas mesmas.


