Inserido no Programa da Câmara Municipal de VFX das Férias Desportivas de Verão

REGULAMENTO
A Escola Secundária Gago Coutinho, Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, Agrupamento de Escolas Pedro
Jacques de Magalhães e Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, inserido e com o apoio do Programa da Câmara
Municipal de VFX das Férias Desportivas, vai organizar as Férias para Todos.
De 01 a 05 de Julho as atividades terão a sua sede nos Agrupamento de Escolas do Forte da Casa e do Bom
Sucesso e na semana de 08 a 12 de Julho as atividades terão a sua sede na Escola Secundária Gago Coutinho e
EB2,3 Pedro Jacques Magalhães.
Das 9h às 18h, os participantes irão realizar várias atividades desportivas ( jogos desportivos coletivos, desportos
individuais, de exploração da natureza), culturais (visita a museus e a exposições), educativas e experimentais
(workshops) e de lazer.
As atividades serão enquadradas por técnicos com formação adequada.
Dirigido a jovens entre os 06 e os 16 anos com e sem Necessidades Educativas Especiais, no máximo 40
participantes. GRATUÍTO!
Todas as atividades estão cobertas por seguro, mediante reembolso.
O almoço será da responsabilidade de cada participante. Existe a possibilidade de fornecimento de almoço por
parte de uma entidade, mediante o pagamento direto à mesma.
Programa tipo:
Horas / Dias
2ª
3ª
4ª
5ª
9h-9h30
Acolhimento
9h30-12h
Atividades Desportivas/Culturais/Educativas/Lúdica
12h-13h30
Almoço
13h30-15h30
Atividades Desportivas/Culturais/Educativas/Lúdica
15h30-16h
Lanche
16h-17h30
Atividades Desportivas/Culturais/Educativas/Lúdica
17h30-18h
Regresso a casa
O programa específico de cada semana será entregue posteriormente.

6ª

Objetivos:
Sensibilizar os jovens para atividades de caráter lúdico, educativo e desportivo;
Promover os aspetos sociais e culturais no contexto das atividades físicas, educativas e recreativas;
Incentivar a cultura na sua riqueza e diversidade;
Envolver a comunidade e seus agentes no desenvolvimento e formação pessoal dos diversos intervenientes;;
Inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais.

✏ Inscrições e informações por mail feriastodos@gmail.com ou 967164445/965892374 ou Facebook:
Férias para Todos

