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Atividades
Um Brinquedo para Ti & Uma Ida aos Correios:
Para esta atividade pedimos que as crianças tragam um brinquedo, jogo ou livro em bom estado para
oferecer um presente solidário que será entregue nos cct de s.pedro do estoril que fazem esta recolha e
distribuição a instituições de solidariedade social.
Os Encarregados de Educação devem assinar obrigatoriamente, junto dos técnicos da Vitamina,
uma autorização para saída da escola dos seus educandos,
Rodas e Rodinhas:
Para esta atividade as crianças poderão trazer de casa trotinetas, patins, skates, triciclos, etc.
Relembramos que os brinquedos são de uso partilhado (com exceção dos patins) e devem trazer
equipamento de protecção (capacete, cotoveleiras…).

Regulamento
Almoços e Lanches:
- As férias irão decorrer na EB1/JI São Pedro do Estoril e os encarregados de educação deverão efetuar a
compra das refeições nos locais previstos (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 online no site da AP e 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.
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