
 
 

 

 
 

Férias Ativas – Páscoa 2020 
 

As atividades das Férias Ativas decorrem nos dias 30 e 31 de março de 2020, 01,02,03,06,07,08 e 09 de abril de 2020, 
de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 17h30, com exceção do dia 09 de Abril em que as atividades realizam-se apenas 
no período da manhã. Diariamente a entrada e saída dos participantes será permitida até às 9h15 e até às 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 30 de março de 2020 - Os participantes deverão levar roupa e calçado confortável. 
 

No dia 31 de março de 2020 – A saída do Parque Municipal de Exposições será impreterivelmente às 08h30. As 

atividades decorrerão em Aveiro e será necessário que os participantes levem calçado e roupa confortável, almoço e 

lanches para o período da manhã e tarde. O regresso ao Parque Municipal de Exposições está previsto para as 17h30/18h00. 
 

No dia 01 de Abril de 2020 – Os participantes deverão levar chinelos, touca, toalha, fato de banho ou calções (sem 

bolsos) e produtos de higiene pessoal para a piscina. 
 

No dia 02 de Abril de 2020 - Os participantes deverão levar roupa e calçado, e será necessário que os participantes levem 
almoço e lanches para o período da manhã e tarde. 
 
No dia 03 de Abril de 2020 – Os deverão levar fato de treino e um par de sapatilhas que não sejam utilizadas na via 

pública. 
 

No dia 06 de Abril de 2020 – A saída do Parque Municipal de Exposições será impreterivelmente às 09h30. As 

atividades decorrerão no Talasnal e será necessário que os participantes levem calçado e roupa confortável, almoço e lanches 

para o período da manhã e tarde. O regresso ao Parque Municipal de Exposições está previsto para as 17h30. 
 

No dia 07 de Abril de 2020 – Os participantes deverão levar chinelos, touca, toalha, fato de banho ou calções (sem 

bolsos) e produtos de higiene pessoal para a piscina.  
 

No dia 08 de Abril de 2020 - Os participantes deverão levar roupa e calçado confortável. O almoço para este dia é da 
responsabilidade da autarquia (pizza). Na eventualidade de o almoço não ser do agrado do seu educando, este será da 
responsabilidade do(s) Encarregado(s) de Educação. 
 
No dia 09 de Abril de 2020 - Os participantes deverão levar roupa e calçado confortável.  
 
 
Nota: 
1 - Sempre que seja solicitado, para uma melhor comodidade e por questões de segurança nas viaturas /autocarros, as 

crianças com idade inferior a 12 anos e altura inferior a 1,35 metros, deverão trazer assentos elevatórios (devidamente 

identificados) para todas as viagens programadas. Caso não tragam o respetivo assento, a criança não poderá ser 

transportada. 
 

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, ipod, tablet, etc… e que cumpram as regras 

estabelecidas no Regulamento das Férias Ativas. 
 

Qualquer contacto sobre as Férias Ativas deverá ser realizado para a  O f i c i n a  d e  S e g u r a n ç a  
(919468004/239993372 / 917868979). 

 
 
 
 

A Autarquia aconselha a leitura do Regulamento das Férias ativas, disponível no local de inscrição 

(Balcão de atendimento da C.M.L.) e no site da C.M.L. (www.cm-lousa.pt). 

http://www.cm-lousa.pt/

