
> OBJECTIVOS: Disponibilizar um serviço de complemento de horário dirigido às famílias do concelho de Alcochete, no período de 16 de junho 

a 31 de julho, entre as 7h30 e as 19h00m (com serviço de almoço); Dinamizar um conjunto diversificado de atividades lúdicas, pedagógicas, físicas e 

desportivas pouco praticadas no concelho, tais como: o Andebol, Futsal, Basquetebol, Rugby, Ginástica, Natação, Ténis, Jogos de Praia, Escalada, Peddy-

Papper, Orientação, Canoagem, Dodgebol, exploração da natureza, conhecimento do concelho, entre outras atividades; Fomentar o convívio lúdico 

entre os jovens, bem como incentivar as crianças e jovens para a atividade física e desportiva.

> POPULAÇÃO - ALVO: As “FÉRIAS ACTIVAS CAF - VERÃO 2014” destinam-se a todos os jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos.

> INSCRIÇÕES: As inscrições são limitadas e tem início no dia 2 de Junho 2014, na Divisão de Desporto, Juventude e Movimento Associativo da CMA. 

O horário de funcionamento é o seguinte: das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. As inscrições deverão ser efetuadas por familiares diretos dos partici-

pantes tendo um custo semanal de acordo com a modalidade de inscrição. As inscrições para as Férias Activas de Samouco e  S. Francisco devem ser realiza-

das nas respectivas Juntas de Freguesia. O valor inclui o seguro de acidentes pessoais, o enquadramento técnico, transporte e almoço (quando previstos).

> REGULAMENTO GERAL: Para que este Programa decorra dentro dos objetivos delineados, solicitamos a todos os Pais e Encarregados de 

Educação a compreensão para algumas regras básicas de organização e conduta: 1. Salvo indicação em contrário, nas 1ª, 6ª e 7ª Semanas o local de 

concentração para os participantes de Alcochete será na E.B.1/J.I. da Restauração e nas 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Semanas no Pavilhão Municipal de Alcochete; o 

local de concentração para os participantes de São Francisco será no Centro Escolar de São Francisco. 2.  As crianças deverão obrigatoriamente trazer o 

equipamento desportivo, boné/chapéu, lanche e água, para a manhã e/ ou tarde, de acordo com a modalidade selecionada. Aconselha-se também o 

uso de protetor solar.

3. É expressamente proibida a utilização de quaisquer jogos eletrónicos portáteis ou telemóveis pelas crianças durante o desenrolar das atividades. A 

organização mantém o registo de todos os contactos dos Encarregados de Educação, podendo os Pais, de igual modo, contactar a organização através 

dos seguintes números: Divisão de Desporto – 212 348 649 | Divisão de Educação – 212 348 645.

4. A organização reserva-se ao direito de proceder ao cancelamento de inscrições, quando se verifiquem comportamentos indisciplinares das crianças 

ou jovens que perturbem seriamente o desenrolar das atividades.

> MODALIDADES DE FUNCIONAMENTO:

1ª Semana: 16 a 20 de Junho 

2ª Semana: 23 a 27 de Junho 

3ª Semana: 30 de Junho a 4 de Julho 

4ª Semana: 7 a 11 de Julho 

5ª Semana: 14 a 18 de Julho 

6ª Semana: 21 a 25 de Julho 

7ª Semana: 28 a 31 Julho
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