
 

 

 
  
 

Férias Ativas 
NATAL `18 

Informação 
 

As atividades das Férias Ativas decorrem nos dias 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18 de abri l  de 2019, de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 

17h30. Diariamente a entrada e saída dos participantes será permitida até às 9h15 e  17h45, respetivamente, à exceção das entradas mais 

cedo e saídas mais tarde previstas no programa. Excecionalmente as crianças poderão entrar mais cedo e/ou sair mais tarde, mediante 

articulação com o Setor de Desporto da Autarquia (239993372 / 917868979  / 919468004). 
 

Durante a permanência nas férias ativas, os participantes deverão fazer-se acompanhar de lanches para o período da manhã e período da tarde. 

No dia 08 de abril  de 2019 - Os participantes devem utilizar roupa confortável. 

No dia 09 de abril  de 2019 - Os participantes devem fazer-se acompanhar de chinelos, touca, toalha, fato de banho ou calções (sem bolsos) 
e produtos de higiene pessoal para a piscina. 

No dia 10 de abril  de 2019 - As atividades decorrerão nas aldeias do Talasnal, Chiqueiro e Casal Novo e será necessário que as crianças e jovens 

levem calçado e roupa confortável, almoço e lanches para o período da manhã e tarde. 

No dia 11 de abril  de 2019 - Os participantes devem utilizar calçado e roupa confortável. 

No dia 12 de abril  de 2019 - Os participantes devem utilizar roupa confortável. 

No dia 15 de abril  de 2019 – Os participantes devem utilizar calçado e roupa confortável. 

No dia 16 de abril  de 2019 – A saída da Escola EB1 de Santa Rita será impreterivelmente às  9h, pelo que devem estar no local às 8h45. As 
atividades decorrerão no município de Óbidos. Os participantes devem utilizar calçado e roupa confortável, lev ar  almoço e lanches para o período 
da manhã e tarde. O regresso à Escola EB1 de Santa Rita está previsto para as 17h30. 

No dia 17 de abril  de 2019 – Os participantes devem utilizar fato de treino e um par de sapatilhas que não sejam utilizadas na via pública.  

O almoço será volante (pizza), caso o participante não goste deste tipo de comida, deverá levar almoço próprio. 

Após as 17h30 haverá uma atividade aberta a todos os Encarregados de Educação, sendo o convite extensível a familiares. Esta terminará com um 
lanche partilhado. 
No dia 18 de abril  de 2019 - Os participantes devem utilizar roupa confortável. As atividades neste dia terminam pelas 12 h30, não estando previsto 
o almoço para os participantes. 

 

 

Nota: 

1 - De acordo com a informação do prestador de serviços de transporte, não é obrigatório a utilização de assentos elevatórios, n o  entanto, 

todos os pais que pretendam que os filhos utilizem os mesmos podem trazê-los. 

2 - A Autarquia não se responsabiliza por quaisquer extravios de bens dos participantes. Sugere-se que as crianças/jovens não tragam bens 

de elevado valor, nomeadamente,  dinheiro, telemóvel, tablet ou outros equipamentos tecnológicos, etc…   e que cumpram  as regras 

estabelecidas no Regulamento das Férias  Ativas. 

Qualquer  contacto  sobre as Férias Ativas deverá ser realizado  para o Setor de Desporto  (239993372  / 917868979  / 919468004). 
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