INFORMAÇÕES E
NORMAS DE FUNCIONAMENTO
Grandes Férias com Arte, Ciência e Desporto - 2020

As atividades decorrem no Centro Ciência Viva da Floresta, Biblioteca Municipal, Piscinas Municipais e Praias Fluviais do
concelho. Realizar-se-ão também passeios pedestres no concelho de Proença-a-Nova. As crianças são acompanhadas
por monitores com formação especializada.
As atividades decorrem entre as 9h00 e as 17h30.

Inscrições
As inscrições estão abertas para crianças com idades compreendidas entre os 6 e 12 anos, residentes no concelho de
Proença-a-Nova no Centro Ciência Viva da Floresta, nos horários abaixo indicados. Têm um limite máximo de 16 e
mínimo de 10 crianças e serão validadas por ordem de chegada e após pagamento.
Só são aceites inscrições até à 5ª feira antecedente a cada programa.
O pagamento é feito no ato da inscrição. Aceitam-se cancelamentos até à quinta-feira anterior ao início de cada
programa.
Descontos
20% na inscrição do 2º ﬁlho*
25% na inscrição do 3º ﬁlho*

Preço
25 € por programa/semana

Os preços incluem transporte, almoço, seguro de
acidentes pessoais e atividades.

Escalões do Subsídio Escolar
Escalão A - Gratuito
Escalão B - 50% de Desconto
(é obrigatória a apresentação de comprovativo emitido pela
escola)

Transporte
Será assegurado o transporte de ida e volta para as crianças inscritas, nas seguintes localidades:
São Pedro do Esteval
Nota:
a disponibilidade de transporte em São Pedro do
Esteval, Moita, Pedra do Altar e Sobreira Formosa
depende da existência de um mínimo de 4 crianças a
transportar nas referidas localidades

Ida

Volta

08h05

18h25

08h25

18h05

08h35

17h55

08h45

17h45

09h00

17h30

(paragem de autocarros)

Pedra do Altar
(junto à piscina)

Moita
(paragem de autocarros)

Sobreira Formosa
(Museu Ribeiro Farinha)

Proença-a-Nova
(biblioteca municipal)

Alimentação e Vestuário
As crianças deverão trazer diariamente um lanche para o meio da manhã e outro para a tarde. O almoço decorrerá no
refeitório da Escola E.B.2,3/S Pedro da Fonseca das 12h30 às 13h30. As crianças serão acompanhadas por elementos
da equipa responsável.
Relativamente ao vestuário, sugerimos roupa e calçado prático e deverão ainda trazer protector solar, chapéu e água.
Nos dias de praia deverão trazer fato de banho e toalha. Nos dias de atividades na Piscina Municipal deverão trazer
chinelos, touca, fato de banho e toalha. Nos dias de praia ﬂuvial ou piscina, em caso de mau tempo, devem também
trazer touca porque as atividades são transferidas para a Piscina Municipal.
Para assegurar um bom funcionamento e desenvolvimento das atividades, a organização dos programas de férias,
reserva-se o direito de suspender a inscrição da criança cujo comportamento não seja o mais adequado.
A organização reserva-se o direito de alterar os programas a qualquer momento.
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Condições de Inscrição
A inscrição é semanal e validada por ordem de chegada e após pagamento.

Guia para um ATL Seguro
Para garantir a segurança das crianças e equipas, agradecemos que tenha em atenção as seguintes regras:
• É obrigatório o uso de máscara (cirúrgica ou comunitária), para todas as crianças com idade superior a 10 anos, de
acordo com a legislação em vigor. Sugere-se igualmente a utilização pelas crianças de idade inferior.
• É obrigatório higienizar as mãos à entrada e saída do autocarro, no início e ﬁnal de cada atividade e sempre que
recomendado pelos monitores.
• É obrigatória a medição da temperatura na Biblioteca Municipal antes da entrada no autocarro e caso se veriﬁque
temperatura igual ou superior a 38oC, a criança terá de regressar a casa nesse momento.
• As crianças devem respeitar o distanciamento físico.
• As crianças não podem trazer brinquedos ou outros objetos não necessários à realização das atividades.
Prevenção ao Covid-19
Todos os espaços asseguram as condições necessárias para a dinamização das atividades de acordo com as suas
próprias regras de funcionamento e legislação em vigor.
Segurança Rodoviária
As crianças com altura inferior a 135cm têm obrigatoriamente de trazer banco elevatório.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
Os campos com sublinhado são de
preenchimento obrigatório

Dados Pessoais da Criança
Nome completo
Data de nascimento

CC (necessário para ativação do seguro)

Dados de Faturação

Encarregado de Educação
Nome

Nome
Telefone

N.I.F.

Telemóvel

email
Localidade

Inscrição

Programas em que se inscreve:

Local de encontro / recolha da criança:

1º ﬁlho

2º ﬁlho

3º ﬁlho

(€ 25,00)

(€ 20,00)

(€ 18,75)

São Pedro do Esteval

Sobreira Formosa

(paragem de autocarros)

(Museu Ribeiro Farinha)

P1 29/06 - 03/07

Pedra do Altar

P2 06/07 - 10/07

(paragem de autocarros
junto à escola do 1º ciclo)

P3 13/07 - 17/07

Moita

P4 20/07 - 24/07

(paragem de autocarros)

P5 27/07 - 31/07

Nota: a disponibilidade de transporte em São Pedro do Esteval, Moita,
Pedra do Altar e Sobreira Formosa depende da existência de um mínimo
de 4 crianças a transportar nas referidas localidades

P6 31/08 - 04/09
P7 07/09 - 11/09

No ﬁnal do dia a criança vai para casa:

Sozinha

Proença-a-Nova
(biblioteca municipal)

Observações
Indique o nome da pessoa que a irá buscar

Acompanhada

Autoriza a utilização de imagens (fotos/videos) do seu educando
para utilização eventual em acções de divulgação de caracter
diverso promovidas pelo Centro Ciência Viva da Floresta, Município
de Proença-a-Nova ou Agência Ciência Viva.

(cuidados especiais a ter com doenças, alergias,
tratamentos em curso, etc.)

Sim
Não

Declaro que tomei conhecimento do documento com as informações e normas de funcionamento do programa
"Grandes Férias com Arte, Ciência e Desporto - 2020".
Autorizo o Centro Ciência Viva da Floresta a tratar os meus dados, no âmbito desta iniciativa, de acordo com a
sua Política de Privacidade.

assinatura do encarregado de educação (conforme B.I. / C.C.)

