FUNCIONAMENTO
Local - EB1 Manuel Coco, Arroja
Entrega das crianças - 07:45h
Saída prevista do autocarro - 08:15h
Previsão chegada do autocarro nas saídas
no dia todo - 18:00h/18:30h

Diariamente é obrigatório trazer uma garrafa de água, protetor solar, toalha, fato de
banho, t-shirt, boné e pulseira identificativa.

Será disponibilizado um kit com t-shirt,
boné e pulseira identificativa (a adquirir
pelo encarregado de educação em data a
divulgar posteriormente).

APEEAEMA
COLÓNIA DE FÉRIAS
2018

25 DE JUNHO
A 6 DE JULHO

1º TURNO

9 DE JULHO
A 20 DE JULHO

2º TURNO

A Associação de Pais declina toda a responsabilidade por danos ou perdas de qualquer
objeto.

Informações Colónia de Férias 2018

O programa da colónia de verão de 2018 da
APEEAEMA destina-se aos filhos dos associados com idades compreendidas entre os 6
e os 15 anos, por ocasião das interrupções
escolares das férias de verão.

O programa realiza-se entre os meses de
junho e julho e é repartido por dois turnos
nas seguintes datas:

1º turno : 25 de junho a 6 de julho;

2º turno: 9 de julho a 20 de julho.
Os turnos referidos têm a duração de 10 dias
úteis.
O período da manhã decorrerá a maior parte
das vezes na praia.
O período da tarde tem atividades programas, que poderão decorrer dentro e fora da
escola EB1 Manuel Coco.
As crianças devem trazer dois lanches de
casa, um para a manhã e outro para a tarde.
Nos dias em que as saídas são o dia inteiro,
as crianças têm de trazer de casa almoço picnic, pequeno-almoço e lanche.

O limite de inscrições em cada colónia é de 95
crianças, para uma melhor organização e participação das crianças nas atividades propostas.
As inscrições estão limitadas ao número de
vagas existentes e serão efetuadas por ordem
de inscrição.
Encontrando-se as vagas preenchidas, a criança aguardará em lista de espera, sendo selecionada em caso de desistência.

As inscrições realizar-se-ão na EB1 Manuel
Coco nas seguintes datas:
8, 9 , 15, 16, 22 e 23 de março
Das 18:00 h às 20:00h

O valor do programa de cada turno é:

€ 110,00 (associados c/ filhos no ATL
todo o ano);

€ 145,00 (restantes associados).
No ato de inscrição deverá ser efetuado um
pagamento de € 30,00 (em dinheiro ou com
comprovativo de transferência).

O valor da colónia poderá ser pago numa das
seguintes formas:




1ª prestação no valor de € 30,00 no ato
da inscrição;
2ª prestação até 30 de abril;
3ª prestação até 01 de junho.

Em caso do pagamento
não se encontrar efetuado
na totalidade (até 1 de
junho), a criança perde
lugar e não poderá frequentar a colónia, não
havendo lugar a reembol-

Outras datas para pagamento das prestações:
26, 27 e 30 de abril
28, 31 de maio e 1 de junho
Das 18:00 h às 20:00h

