NOTA DE IMPRENSA

[05/06/2012]

FÉRIAS DESPORTIVAS 2012
À imagem de anos anteriores o Município de Aljezur irá levar
a cabo mais um programa das «Férias Desportivas», programa
este que pretende dar uma ocupação ativa e criativa das
crianças do Concelho, no período de Ferias escolares.
Considerando o facto que as aulas irão terminar no próximo
dia 15 de Junho e que as mesmas só serão retomadas em
Setembro e que grande parte dos Encarregados de Educação
das crianças que frequentam este programa, sentem maior
dificuldade na organização da ocupação do tempo de férias,
no período de julho e agosto.
O Município de Aljezur organiza o programa «Férias
Desportivas» no período compreendido entre 2 de julho e 10
de agosto, repartido por três quinzenas:

 Primeira quinzena – 2 a 13 de julho
 Segunda quinzena – 16 a 27 de julho
 Terceira quinzena – 30 de Julho a 10 de agosto
As atividades desenvolvem-se de segunda a sexta-feira, entre
as 9 horas e as 13 horas, havendo pelo menos um dia por
período com horário entre 9 horas e as 17 horas.
O Público-alvo serão crianças dos seis aos quinze anos e as atividades previstas passarão essencialmente por
vários atividades vocacionadas essencialmente por praticas de modalidades desportivas que se desenvolvam no
ambiente natureza, valorizando assim uma mais valia que o nosso concelho encerra.
Praia, atividades lúdicas, atividades desportivas no pavilhão municipal, nas Piscinas Municipais, na praia e no
campo de futebol municipal, desportos de natureza, cinema, ações de sensibilização com BVA e GNR, passeios de
barco, atividades no ZMAR e canoagem são alguns exemplos.
Preço a cobrar por quinzena: vinte e cinco euros por criança, o qual inclui:
– Seguro de acidentes pessoais;
– Transporte diário desde os locais de recolha no concelho, para o Complexo Desportivo Municipal e regresso,
bem como para os locais das atividades;
– Material a utilizar nas atividades (não está incluído o valor das entradas em recintos de diversão e museus, bem
como refeições).
As inscrições serão gratuitas para as crianças de famílias abrangidas pelo RSI.
A operacionalidade do programa será assumida por técnicos da autarquia bem como por cerca de 2 dezenas de
monitores do programa de ocupação de tempos livres da Câmara Municipal de Aljezur.
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