AS NOSSAS
PREOCUPAÇÕES...

Agrupamento de Escolas de
Mundão
Escola E. B. 2, 3 de Mundão



Segurança, bem-estar e qualidade;



Promover oportunidades de crescimento;



Facilitar o acesso e usufruto dos contextos da comunidade.

Técnicas Dinamizadoras:
- Ana Fonseca
- Carla Martins
- Paula Lopes

DIVERSÃO NO VERÃO
É NA ESCOLA DE MUNDÃO!

De 7 A 25 Julho
E como?


Integrar as várias áreas do desenvolvimento: afectiva, relacional, cognitiva e

Contactos:
Telef. 232 929320

motora.


Desenvolver as suas competências com a
realização de atividades lúdicas e educativas, promovendo o relacionamento interpessoal.



Investir na criança e no adolescente,
acreditando nas suas potencialidades e
capacidades.



Desenvolve a criatividade reforçando a
criatividade das crianças e jovens, incentivando a sua expressão.

Com Apoio:
PARTICIPA…
NÃO PERCAS ESTA
OPORTUNIDADE!!!

De 07 a 25 de julho serão dinamizadas, uma vez
mais, atividades desportivas, culturais e pedagógicas, que vão alegrar os alunos do Agrupamento de
Escolas de Mundão nas férias de Verão!
Vão poder contar com ateliers criativos de dança,

DE 7 A 25 DE JULHO
CAMPO DE FÉRIAS COMPLETO
(COM DIAS COMPLETOS E ALMOÇO TODOS
OS DIAS)

Eu,

_________________________________________

Encarregado
Assinale com um X se pretende que o seu educando participe apenas
alguns dias (manhãs e/ou tardes) nas atividades do campo de férias
de verão.

música, teatro, culinária, ciência, jogos de grupo,
DIAS

nos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo de escolaridade, das 09h30

7

MANHÃ

TARDE

de

Educação

do

aluno

_______________________________________________,
do ano_____ da turma______, autorizo o meu

1.ª SEMANA

artes plásticas, piscina, e muito mais, para os alu-

ALMOÇO
SIM/NÃO

educando a participar no campo de férias de
verão.

8

às 12h e das 14h às 16h30.

FICHA INSCRIÇÃO

SIM

9

O valor da inscrição (que inclui as refeições e entradas nos locais a visitar) é calculado em função

10
11
2.ª SEMANA

do escalão a que pertencem, sendo que:
DIAS



ESCALÃO A - 10 EUROS/SEMANA



ESCALÃO B - 20 EUROS/SEMANA



S/ESCALÃO - 30 EUROS/SEMANA

A dinamização e o acompanhamento das ativida-

MANHÃ

TARDE

ALMOÇO
SIM/NÃO

Assinatura: ___________________________________

14
15
16
17
18
3ª SEMANA

des é realizado pela Equipa Técnica do Gabinete de

ALMOÇO
SIM/NÃO

Nota: O plano de atividades e a respetiva

Apoio ao Aluno e à Família (Assistente Social, Psi-

DIAS

cóloga e Animadora Cultural) e pelos professores do

21

calendarização serão entregues aos

22

Encarregados de Educação em reunião

Agrupamento.

23

As inscrições devem ser entregues aos professores

24
25

titulares, diretores de turma e/ou nos serviços ad-

ministrativos até ao dia 27

de junho.

MANHÃ

TARDE

agendada para o dia

3 de julho pelas 18h30.

