Informação aos encarregados de Educação
A União Freguesias de Grijó Sermonde, em colaboração com a Escola EB 2/3 de Grijó e o GaiAtiva-Te III (Clds
4G) vão realizar as VII Férias Desportivas- 2022. Este programa tem como objetivo geral a promoção do
desenvolvimento integral das crianças e jovens em período de férias escolares, através de atividades
balneares, desportivas.
DESTINATÁRIOS:
50 Jovens, residentes na Freguesia de Grijó e Sermonde, OU excecionalmente, residentes em outras
Freguesias com valor de inscrição superior (sempre à consideração superior mediante vagas – consultar
regimento), com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos (aceitam-se inscrições de crianças com 9
anos desde que transitem do 4º para o 5º ano de escolaridade).
INSCRIÇÕES E PAGAMENTO
A inscrição é efetivada por ficha de inscrição disponível no site www.jf-grijosermonde.pt ou em papel na
secretaria da UF Grijó Sermonde. Decorre o período de aceitação de 13 a dia 17 Junho 2022, devendo no
ato da inscrição proceder ao pagamento estipulado.
As inscrições serão entregues na secretaria da UF Grijó e Sermonde com o seguintes horários:
Dia 13 Junho: das 09h às 17h
Dia 14 Junho: das 09h às 19h
Dia 15 Junho: das 09h às 17h
Dia 16 Junho: encerrados – feriado nacional
Dia 17 Junho: das 09h às 17h
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:
O programa de Férias vai decorrer na sede do Agrupamento de Escolas Júlio Dinis (Escola EB 2/3 de Grijó)
04 a 15 de julho 2022
• 01 a 14 Julho – Atividades Desportivas; atelier de cozinha; praia, atividades aquáticas em piscina,
atividades com animais
• 15 Julho – atividade de encerramento: DiverLanhoso
HORÁRIOS:
O acolhimento: das 08.00h às 08.45
Almoço: das 12.30m às 13.30m
Atividades da tarde: 14h às 17.30m

Saída para a praia: 09h
Atividade livre: das 13.30m às 14.00h
Encerramento: das 17.30. às 18h

REFEIÇÕES
Aos participantes será servido diariamente almoço
Os lanches da manhã e da tarde são da responsabilidade dos encarregados de educação.
Na atividade de encerramento garantimos o almoço. Os lanches da manhã e tarde são da responsabilidade
dos encarregados de educação

Outras informações de relevo:
• Sempre que ocorra uma atividade com recurso ao autocarro informamos que o mesmo saíra às
09h, pelo que pedimos cumprimento de horário, não havendo compasso de espera por nenhum
participante.
• Não é permitido o uso do telemóvel no período das 09h às 17.30m. A entidade não se
responsabiliza por perda ou furto do equipamento. Durante o dia poderão contactar o técnico
responsável 911970368 - Diana Pinto.
A exceção coloca-se no dia da atividade final, em que poderão levar e utilizar o telemóvel,
mantendo-.se a ressalva de que a entidade não se responsabiliza por perda ou furto do
equipamento n
• Pedimos que os jovens não levem dinheiro para a colónia de férias. Não será permitida saídas para
compra de produtos alimentares, em nenhum local.
A exceção coloca-se no dia da atividade final, em que poderão levar dinheiro para utilizar em
alguma emergência
• A entidade promotora e executora encontra-se no direito de alterar atividades de acordo com as
necessidades proeminentes do dia ou semana, comprometendo-se a informar os pais através de
contacto ou de informação aos participantes
• A entidade promotora e executora reserva o direito de após prévia informação e contacto com os
Encarregados de Educação, suspender a participação de qualquer participante que pelo seu
comportamento prejudique de forma significativa o funcionamento das atividades e o bem estar
dos restantes participantes

