NOTA DE IMPRENSA

[23/06/2014]

FÉRIAS DESPORTIVAS 2014

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 às crianças do Concelho, no período de férias escolares.
O ano escolar terminou recentemente e as aulas iniciar-se-ão só Setembro.
Temos noção de que grande parte dos encargados de educação das crianças que
frequentam este programa, sentem uma maior dificuldade na organização da
ocupação do tempo de férias, no período de Julho e Agosto.
Indo ao encontro das necessidades apresentadas pelos Pais das crianças, a Câmara
Municipal de Aljezur apresenta este ano um programa mais abrangente e que garante,
desta forma, uma ocupação pelo período da manhã e da tarde, só possível com a
aceitação por parte do Agrupamento de Escolas de Aljezur, que disponibilizou as suas
instalações para ai serem realizadas as refeições dos participantes das Ferias
Desportivas que optarem pela ocupação do dia completo. Assim, e com esta parceria
estabelecida, o Município apresenta uma reforçada proposta que vai de encontro aos
anseios dos pais e dos jovens participantes.
O Município de Aljezur organizará assim o programa «Ferias Desportivas» no período
compreendido entre 7 de Julho e 15 de Agosto, repartido por três quinzenas:




Primeira quinzena – 7 a 18 de Julho
Segunda quinzena – 21 a 1 de Agosto
Terceira quinzena – 4 a 15 de Agosto

As atividades desenvolvem-se de segunda a sexta-feira, em períodos destintos:
1º Período entre as 9 horas e as 13 horas.
2º Período entre as 14 horas e as 18 horas.
Público-alvo: Crianças dos seis aos quinze anos;
Praia, atividades lúdicas, culturais e artísticas, tais como a realização de curtasmetragens e teatro, 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 passeios, e de trocas de experiencias, Peddy paper
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e caças ao tesouro, rapel, slide, rota vicentina e ações de sensibilização com agentes
do ICNF, são algumas das atividades propostas para a ocupação dos Jovens
participantes neste programa.
O valor a ser pago por inscrição num dos períodos, manhã ou tarde, por um tempo
máximo consecutivo de quinze dias será de 30€ (trinta euros) ou seja 3€ (três euros)
diário por cada criança; 50 € (cinquenta euros) ou seja 5€ (cinco euros) diários, por
período de um dia incluindo neste caso o almoço, por um tempo máximo consecutivo
de quinze dias por cada criança.
A inscrição será diária e por período (manhã, tarde ou dia), podendo no ato da
inscrição ser definido o numero de dias e períodos.
No caso da inscrição num igual formato de participação das férias desportivas de mais
de uma criança do mesmo agregado familiar, será aplicada uma redução da taxa de
inscrição em 5€.
A inscrição incluirá ainda, em ambos os casos, os seguintes itens:
– Seguro de acidentes pessoal;
– 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 lanches).
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