“H2O – Férias de Verão”

Exmº (a) Senhor (a)
Encarregado (a) de Educação

O ano letivo termina no próximo dia 21 de junho de 2019.
A Autarquia, consciente das reais necessidades ao nível da oferta de atividades para a interrupção letiva de verão,
em parceria com o Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca e a Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca
e com o apoio da Associação Desportiva de Ponte da Barca e Barca Basket Club, vai operacionalizar a ocupação
das férias de verão, através do programa “H2O – Férias de Verão”;
Este programa destina-se a todas as crianças do concelho dos 3 aos 14 anos de idade, sendo que as atividades
programadas para as crianças pertencentes à faixa etária dos 3 aos 5 anos serão desenvolvidas maioritariamente
em sala e, sempre que possível e adequado, usufruirão das atividades em conjunto com os restantes participantes.
O programa “H2O – Férias de Verão” desenvolver-se-á do dia 24 de junho de 2019 até ao dia 6 de setembro de
2019, com interrupção na semana da Romaria de S. Bartolomeu, de 19 a 24 de agosto de 2019.
As inscrições serão efetuadas no Complexo das Piscinas Municipais, bem como o respetivo pagamento.
A entrada e saída dos participantes será feita nas Piscinas Municipais entre as 08:30h/09:00h (entrada) e
18:30h/19:00h (saída), diariamente, para a faixa etária dos 6 aos 14 anos, e na Escola Básica Diogo Bernardes
entre as 08:30h/09:00h (entrada) e 18:30h/19:00h (saída), diariamente, para a faixa etária dos 3 aos 5 anos, salvo
indicação em contrário por parte da entidade organizadora.
O valor a pagar pelas famílias que procedam à inscrição dos seus filhos, nas atividades de Verão, são os abaixo
indicados, sendo que os mesmos são apresentados à semana, com refeição e sem refeição:
Dos 3 aos 5 anos de idade - 1 semana sem refeição – 10 euros
- 1 semana com refeição – 15 euros
Dos 6 aos 14 anos de idade - 1 semana sem refeição – 15 euros
- 1 semana com refeição – 25 euros
As famílias cujo número de filhos, inscritos neste programa, seja superior a 1 beneficiarão de um desconto de 10%,
superior a 2 de 15% e superior a 3 de 20%.

