
  

 
 
Horários: 
Acolhimento no Centro Escolar de Alcoentre e na Escola Básica de Manique do Intendente a partir das 
8:30 
Entrega na escola responsável pelo acolhimento: 17h30 
Atividades 

 Manhã: 9h30 – 10h30 | 11h – 12h 
 Tarde: 14h – 15h | 15h30 – 16h30 

Atividades Propostas: 
 Pavilhão Municipal de Azambuja: basquetebol, andebol, voleibol, futsal, badmington, atividades 

gímnicas, ténis de mesa; 
 Estádio Municipal de Azambuja: atletismo, râguebi, futebol, hóquei em campo, 

multiactividades;  
 Complexo de Piscinas de Azambuja (Piscina, Ginásio e Courts de Ténis): natação, atividades 

aquáticas, ténis, atividades gímnicas, desportos de combate, atividades fitness; 
 Espaços ao ar livre: exploração da natureza, orientação, caminhada, trail; 
 Locais de interesse lúdico e cultural no Município de Azambuja (Museu Municipal Sebastião 

Arenque, Rede Municipal de Bibliotecas, Auditório Municipal, outros locais de interesse): peddy-
papper, visitas guiadas, teatro, cinema, workshops e ateliers (ciência, escrita, artes plásticas,…). 

Organização e Vagas 
Máximo de 20 participantes por grupo, que serão acompanhados por dois monitores, sendo que nos 
momentos de atividade existirá, também, um técnico/ professor.  

o 1 Grupo 6-10 anos 
o 1 Grupo 11-14 anos 

Alimentação: 
 Lanches: são da responsabilidade dos participantes 
 Almoços: são da responsabilidade do Município de Azambuja, sendo consumidos no refeitório 

do Centro Escolar Boavida Canada em Azambuja.  
Inscrições: 

Serão realizadas no Centro Escolar de Alcoentre e na Escola Básica de Manique do Intendente até 
ao dia 15 de junho. 
Ficha de Inscrição devidamente preenchida com a autorização do Encarregado de Educação e 
declaração* do mesmo atestando que não se encontra a gozar o período de férias nem 
desempregado aquando da realização do programa Férias Ativas. 
Os alunos serão admitidos por ordem de inscrição. 

*As crianças cujos Encarregados de Educação se encontrem desempregados ou de férias só poderão beneficiar do programa caso 
existam vagas terminado o período de inscrições. Serão contactados via telefone após o dia 15 de junho para fazerem a respetiva 
inscrição. 
 
Valores semanais* a pagar por participante no ato de inscrição: 

 Escalão A: 3,75€ 
 Escalão B: 11,15€ 
 Sem Escalão: 26,05€** 

*O valor semanal inclui o almoço. 

**Há lugar a uma redução de 25% no segundo educando e de 50% no terceiro e seguintes, quando este agregado familiar não tenha 
escalão atribuído. 

Departamento de Desenvolvimento Social 

FÉRIAS ATIVAS – Verão, 25 de junho a 29 de julho; 3 a 7 de setembro 
Inscrições até 15 de junho 



  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – FÉRIAS ATIVAS 2018       

 

  AGRUPAMENTO______________________________                                                          

Nome:  _________________________________________________________     

Data de Nascimento: ____/____/____ NIF: ___________________________ 

Enc. Educação: _________________________________________________ 

Telef. Enc. Educ:  ________________   Email: _________________________                     

Morada: ________________________________________________________ 

Semana(s) em que se inscreve:          25 a 29 de junho      2 a 6 de julho 

         9 a 13 de julho          16 a 20 de julho         23 a 27 de julho                                                         

        3 a 7 de setembro 

Informação à organização:(devem constar informações relevantes acerca do seu educando: 
medicação, alergias, etc) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

TRANSPORTE:  

Solicita transporte a partir de: 

CE Alcoentre     (8h15)* 

EB Manique do Intendente      (8h30)* 

JF Maçussa          (8h40)* 

JF VNS Pedro     (8h50)* 

*horários previstos 

 

AUTORIZAÇÃO DE MENORES 

Eu, ________________________________________________________________, 

BI/C.C. n.º________________________, declaro ser Encarregado de Educação de 

_______________________________________________________ e autorizo a sua 

participação nas Férias Ativas 2018. 

Declaro ainda que, nos termos da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – Lei 

nº. 5/07, que o meu educando não possui nenhuma contraindicação para a prática de 

atividade física, estando apto a praticar qualquer modalidade sem qualquer restrição. 

Data: _____ / ___________/ _____ 

Assinatura: ____________________________________ 
________________________________________________________________ 


