CAF S.Pedro do Estoril

Atl da Páscoa
Semana 8 a 12 Abril
Semana 15 a 18 Abril + dia 22

Regulamento & Atividades
Almoços e Lanches:
- Os almoços irão decorrer na EB1/JI São Pedro do Estoril, exceptuando os dias de
passeio.
- Os Encarregados de Educação deverão efectuar o pagamento das refeições
correspondentes através da plataforma da Câmara Municipal de Cascais.
- Todos os dias as crianças terão que trazer dois lanches, um para o período da manhã,
outro para a tarde.

Brinquedos:
- As crianças poderão trazer brinquedos, sendo estes de uso partilhado com as outras
crianças do ATL.
- Conforme consta do regulamento geral, o ATL não se responsabiliza pela danificação ou
extravio dos mesmos.

Indicações Gerais:
- A Inscrição é obrigatória através do preenchimento da ficha disponível junto da equipa
da Vitamina .
- O material das crianças (lancheiras, roupa e brinquedos) deverá vir devidamente
identificado;
- As crianças deverão trazer roupa adequada às atividades a desenvolver, nomeadamente
roupas práticas e ténis;
- Para além das regras aqui indicadas, a frequência das AAAF nas férias implica o respeito
do regulamento geral do Programa CTI..
tlm: 934348533
email: vitamina.saopedroestoril@gmail.com
https://associacaopaisspedrodoestoril.weebly.com/programa-cti

CAF S.Pedro do Estoril

Atl da Páscoa
Semana 8 a 12 Abril
Semana 15 a 18 Abril + dia 22

Passeios:

Regulamento & Atividades

Casa das Histórias Paula Rego, dia 12 de abril
(deslocação de comboio a Cascais)
Núcleo Museológico de Faróis, dia 17 de abril
(deslocação de comboio a Paço de Arcos)
Nestes dias, as crianças deverão estar na escola até às 09h da manhã e devem trazer:
Roupa e calçado prático e confortável
Lanche da manhã e da tarde
Garrafa de água
Boné
Protetor solar (aplicar em casa)
O almoço é fornecido pela escola. O regresso está previsto para as 17h.

Atividades:
"Coelhos na Toca", dia 09 de abril
Vamos dormir na escola! As crianças deverão trazer:
Muda de roupa
Pijama
Escova e pasta de dentes
Saco cama
Produtos pessoais e de higiene (ex. toalha, escova de cabelo, creme, etc.)
O jantar é fornecido pela Vitamina.
ATENÇÃO!!!! Os E.E. devem estar sempre contactáveis para qualquer eventualidade.
"Tudo sobre Rodas"
As crianças devem trazer de casa trotinetas, patins, skates, triciclos, etc
Relembramos que os brinquedos são de uso partilhado (com exceção dos patins).
As crianças devem trazer equipamento de proteção (capacete, cotoveleiras…).

tlm: 934348533
email: vitamina.saopedroestoril@gmail.com
https://associacaopaisspedrodoestoril.weebly.com/programa-cti

