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À descoberta de umas
férias de sonho

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Verde - APEEVV- atenta às necessidades da
população e consciente da importância dos tempos livres das crianças e jovens, que criam também dificuldades aos pais na proteção
e educação das suas crianças, vai promover a realização de um campo de férias nos meses de julho e agosto de 2013, designado
Programa Eureka  à descoberta de umas férias diferentes!
Este programa vai decorrer na EB2,3 de Vila Verde, entre as 8.30 e as 18.30 horas e pretende contemplar um diversificado leque de
atividades, com o objetivo de proporcionar hábitos sociais, culturais e desportivos e interrelacionais/interpessoais indispensáveis à
formação integral das crianças e jovens.
Será direcionado, em primeira linha, para os alunos pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Vila Verde, com idades compreendidas
entre os 6 e os 18 anos, facto que não invalida a extensão a outros agrupamentos, desde que existam condições, designadamente ao
nível da capacidade.
Nessa medida, vão ser promovidas atividades culturais, musicais, aquáticas, desportivas, visitas lúdico-pedagógica e um Workshop de
Teatro. Serão desenvolvidos ateliês de informática, de culinária, de estética, de pintura e de expressão plástica. Teremos um espaço
dedicado à dança, ao cinema e será instalada uma horta em modo de produção biológico.
Este programa será levado a cabo em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 32/2011, de 7 de março e conta com três grandes
parcerias: a EB2,3 de Vila Verde, o Município de Vila Verde e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Verde-CPCJ.
A pré-inscrição tem por objetivo conhecer a faixa etária predominante dos nossos participantes, bem como número, para assim direcionar
as atividades. Uma vez que as atividades terão um número limite, terão prioridade na inscrição os participantes que tenham feito a préinscrição.
A inscrição decorrerá na segunda quinzena de maio e nessa altura será forncecido o plano de atividades e cobrado o valor de inscrição.

Entrega da pré-inscrição:
26 de abril - 2013
Pré-Inscrições:
Diretor de turma ou professor no caso do 1º ciclo
Divisão de Recursos Humanos do Município de Vila Verde
Informações:
Associação de Pais - geral@apeevv.com
Dulce Filipe  dulce.filipe@cm-vilaverde.pt

Normas:
Todas as atividades serão acompanhadas por profissionais qualificados;
Decorrerão de 2.ª a 6.º feira, entre as 8.30h e as 18.30h;
O valor da inscrição semanal será sócios: 25  não sócios 30 e inclui: seguro, atividades, refeição (almoço)
e lanches ( manhã e tarde)
Desconto de 5% para irmãos
O número de inscrições é limitado de acordo com o bom funcionamento e a segurança de cada atividade.
As atividades só se realizarão se existir o número suficiente das inscrições.
Regulamento interno brevemente disponivel em http://apeevv.com

Ficha de Pré-inscrição / Participante
Nome:

Data de Nascimento:

B.I./C.C.

Válido

Morada:
E-mail:

Telefone do aluno:

Estabelecimento de Ensino:
Encarregado/a de educação:

Mãe

Pai

Outro

Nome:
B.I. /C.C.:

NIF

Morada :
E-mail:
Sócio da Associação
Não Sócio

Inscrevo-me de:
1 a 5 de julho
8 a 12 de julho
15 a 19 de julho
22 a 26 de julho
29 de julho a 2 de agosto
5 a 9 de agosto
12 a 16 de agosto
19 a 23 de agosto
26 a 30 de agosto

Telefone:
Nome:

e/ou Nº
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A sua opinião é importante!
Questionário - Horário
Concorda com o horário de entrada das atividades:

Sim

Não

Se respondeu Não indique qual a hora mais adequada:

Concorda com o horário de saída das atividades:

Sim

Não

Se respondeu Não indique qual a hora mais adequada:

Ajude-nos a melhorar o Programa de Férias do Seu/Sua Filho/a!
Sugestões e Observações:

