
 
                     
 
 

Exmo.(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação,  
 
A CAF / ATL desenvolverá as atividades de apoio à família durante o período de interrupção letiva de 
verão, diariamente, entre as 8:00h e as 19:00h, de 26 de junho a 31 de julho de 2017.  
 
O programa elaborado pretende ir ao encontro dos interesses das crianças, com atividades dirigidas 
e livres. (ver planificação semanal). Esta planificação pode estar sujeita a alterações. 
 
 

 

Prazo limite para inscrição:  PRAIA – 9 de junho de 2017 
 
 

Prazo limite para inscrição: PASSEIOS (julho) – 30 de junho de 2017 
 
 
 
 
 



Informações específicas: 
 
Serão realizados 3 passeios ao longo do mês de julho: 
 
1 – PISCINAS DE SANTARÉM (17 de julho de 2017, saída: 08h30/chegada: 18h30).  
       LIMITE MÁXIMO: 50 INSCRIÇÕES – Passeio mediante inscrição e pagamento de 5€ (transporte) na Escola 
Louro Artur. O Agrupamento oferece as entradas. 

• Os alunos deverão levar toalha de praia, fato de banho(vestido de casa), protetor solar, chapéu, almoço e 

lanche adequado e devidamente acondicionado assim como uma garrafa de água (tudo devidamente 

identificado). *Será entregue um programa específico às crianças inscritas. 

 
2 – NA ROTA DE BELÉM (20 de julho de 2017, saída: 08h30/chegada: 18h00).  
       LIMITE MÁXIMO: 50 INSCRIÇÕES – Passeio mediante inscrição e pagamento de 5€ (transporte) na Escola 
Louro Artur. O Agrupamento oferece as entradas. 
Os alunos deverão levar protetor solar (aplicado em casa e um reforço se necessário), chapéu, almoço e lanche 
adequado e devidamente acondicionado assim como uma garrafa de água (tudo devidamente identificado). 
*Será entregue um programa específico às crianças inscritas. 
 
3 – OCEANÁRIO (25 de julho de 2017, saída: 08h30/chegada: 18h00).  
LIMITE MÁXIMO: 50 INSCRIÇÕES – Passeio mediante inscrição e pagamento de 5€ (transporte) na Escola Louro 
Artur. O Agrupamento oferece as entradas. 
Os alunos deverão levar protetor solar (aplicado em casa e um reforço se necessário), chapéu, almoço e lanche 
adequado e devidamente acondicionado assim como uma garrafa de água (tudo devidamente identificado). 
*Será entregue um programa específico às crianças inscritas. 

 
A direção, 


