
 

“A presente ficha não formaliza a inscrição do Educando pois representa uma manifestação de interesse ao programa Férias Divertidas 2020”.  

 
Data de recebimento da Ficha: ___ / ___ / ______     (A preencher pelos serviços administrativos) 

 

FICHA DE PRÉ – INSCRIÇÃO 

As Férias Divertidas, dinamizadas pela Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, oferecerão às 

crianças da Freguesia a oportunidade de desfrutar de atividades de férias de verão, onde a diversão, a amizade, o conhecimento 

e a criatividade se unirão para dar lugar a atividades adequadas as faixas etárias dos participantes.  

Este verão, devido à situação de contenção à propagação da pandemia COVID-19, o Executivo da União das Freguesias de Monte 

Redondo foi forçado a adaptar o habitual tipo de atividades à nova realidade, destacando os seguintes pontos: 

1. O programa de atividades “Férias Divertidas” é limitado exclusivamente a crianças que frequentem o Pré-Escolar ou 1º 

Ciclo de estabelecimentos de ensino na Freguesia; 

2. No Centro Escolar de Monte Redondo as crianças serão separadas em dois grupos, com o mínimo de 10 crianças e máximo 

de 20 crianças em cada grupo, conforme o ciclo de ensino que frequentam: Pré Escolar e 1º Ciclo. Na EB1 da Carreira o 

serviço contemplará apenas um grupo com o mínimo de 10 e o máximo de 20 crianças; 

3. Não existarão interações entre os grupos acima mencionados, quer em saídas, quer em atividades realizadas dentro do 

recinto escolar; 

4. Todas as refeições (almoço e lanches) serão fornecidas exclusivamente pela Autarquia ou por serviços designados pela 

mesma; 

5. O programa previligia atividades realizadas ao ar livre, em espaços delimitados para cada grupo e que não contemplem 

proximidade entre os seus participantes; 

6. O programa contempla duas saídas semanais para cada grupo, isoladamente: Uma ida à Praia do Pedrogão no período 

da manhã e uma ida à Piscina dos Bombeiros Voluntários de Leiria – 5ª Companhia de Monte Redondo; 

7. A Autarquia assegurará, sempre que possível, a não rotatividade de colaboradoras destacadas para os respetivos grupos. 

Para a realização de um programa adequado e estabelecimento de valores e encargos com as atividades identifique o seu(ua) 

educando(a) e assinale com um (X) as semanas em que pretende realizar a inscrição: 

  

Nome do(a) Educando(a)  Data de nascimento    

 

Ciclo que frequenta Pré  Escolar       1º Ciclo   

 
Estabelecimento de Ensino  

 

Semana Dia completo Período da manhã Período da tarde 

29/06 a 03/07    

06/07 a 10/07    

13/07 a 17/07    

20/07 a 24/07    

27/07 a 31/07    

03/08 a 07/08    

10/08 a 14/08    

17/08 a 21/08    

24/08 a 28/08    

31/08 a 04/09    

07/09 a 11/09    

 

OBSERVAÇÕES:_________________________________________________________________________________ 

 

Data: ___ / ___ / _____   Assinatura do(a) Enc. De Educação: __________________________________ 


