
Data e local de realização das atividades:

Destinatários: Alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

Atividades a desenvolver:

Artes Plásticas (pinturas, desenho e outros)

Expressão Musical e Corporal (dramatização, danças e outras)

Saídas da Escola (1 saída de dia inteiro)

Refeições: aos participantes será servido diariamente o almoço

Seguro: Todos os alunos dos agrupamentos deste concelho terão seguro escolar ativo

Pagamento:

Escalão A: por cada semana - 10 € / três semanas - 25 €

Escalão B: por cada semana - 20 € / três semanas - 50 €

Escalão C: por cada semana - 35 € / três semanas - 100 €

Município de Santa Maria da Feira

O acompanhamento destas atividades será assegurado por assistentes operacionais, monitores e 

professores.

Cada aluno(a) deverá preencher uma ficha de inscrição até dia 8 de Junho, devendo no ato da 

inscrição proceder ao pagamento da quantia:

Não há transporte de recolha para o local onde se realiza o Programa de Férias Escolares, 

sendo da responsabilidade do(a) Encarregado(a) de Educação o transporte para a mesma.

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

A FAPFeira e a Divisão da Educação da Câmara de Santa Maria da Feira vão realizar o Programa de 

Férias Escolares. Este programa tem como objetivo geral a promoção do desenvolvimento integral das 

crianças e jovens

Inscrições até ao dia 12 de Junho de 2012

As inscições e o respetivo pagamento podem ser entregues na própria escola ou na Divisão da 

Educação

O Programa de Férias vai decorrer de 25 de Junho a 13 de Julho de 2012, de segunda a sexta-feira, das 

8h30m às 17h30m na Escola sede de cada Agrupamento de Escolas ou noutra escola a designar.

Desporto (desportos coletivos, jogos tradicionais e outros)

Os lanches da manhã e da tarde são da responsabilidade dos Encarregados de Educação


