Férias da Páscoa

O projeto Mais Vale Prevenir está a desenvolver um conjunto de ações preventivas nos agrupamentos
de escolas Camilo Castelo Branco, D. Sancho I e escola profissional CIOR, com o objetivo de tornar os
adolescentes destas escolas mais fortes perante os desafios da adolescência.
Uma das ações deste projeto é promover ocupação sadia dos tempos livres dos alunos destes
agrupamentos, levá-los a experimentar atividades alternativas a comportamentos de risco.
Neste momento estamos a convidar o vosso(a) filho(a) a participar nas atividades que desenhamos
para as interrupções letivas da Páscoa.
Estas atividades são gratuitas tendo apenas cada aluno de entregar uma caução de 3 euros
para assegurar a comparência nas atividades. Esta caução será devolvida a cada aluno no último dia de
atividades, caso não falte a nenhuma atividade.
Para as atividades os alunos devem trazer almoço (farnel).
Nestas atividades os alunos terão que cumprir as regras em baixo descritas. Caso não as respeitem, o
projeto pode decidir retirá-los das atividades, nestas situações os pais serão sempre informados por
telefone.
Regras:
- Respeitar sempre as orientações dos técnicos responsáveis.
- Nunca abandonar o grupo sem autorização dos responsáveis.
- Colocar cintos de segurança nos autocarros.
- Respeitar os colegas do grupo de atividades.
Qualquer dúvida contactar:926485216

Descrição das atividades:
Dia

Saída/local

9:00 - 12:30

Almoço

14:00-18:00

Oficina de Teatro

12:30 - 14:00
Piquenique (Trazer
farnel)

Parque da Devesa:
Oficina do T-saco e
plantação de árvores
e arbustos

Visita ao INL
22 de março 9:00 (Escola D. Sancho I) (Laboratório Ibérico de
Nanotecnologia)

12:30 - 14:00
Piquenique (Trazer
farnel)

Visita à CESPU
"Workshop Educação 18:00 (Escola D. Sancho I)
para a Saúde"

23 de março 9:00 (Escola D. Sancho I)

Projeto "LEGO" Robótica

12:30 - 14:00
Piquenique (Trazer
farnel)

24 de março 9:00 (Escola D. Sancho I)

Visita ao SEA LIFE Oceanário

12:30 - 14:00
Piquenique (Trazer
farnel)

21 de março 9:00 (Escola D. Sancho I)

Torneio de
Gira-Volei

Chegada / local
18:00 (Escola D. Sancho I)

18:00 (Escola D. Sancho I)

Visita ao SEA LIFE - 18:00 (Escola D. Sancho I)
Oceanário

Ficha de inscrição

Nome do aluno:_____________________________________________________________________
Idade:________________ Ano:________________ Turma:_________________
Escola:________________

Nome do encarregado de educação:____________________________________________________
Contacto (s) de urgência:_____________________________________________________________

Devemos ter algum cuidado especial com o seu filho? Indique qual.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________

Autorizo o meu filho a sair sozinho no final das atividades? Sim_____ Não _____
Se não, quem o leva e quem o vai buscar no final?_________________________

Caso terminem mais cedo as atividades, o seu filho tem autorização de ir sozinho? Sim_____ Não_____

Durante as atividades das interrupções letivas da páscoa, nas quais o seu educando participa, tiramos
fotografias e realizamos pequenos filmes. Neste sentido, pretendíamos saber se autoriza a publicação das
fotografias e vídeos tirados nestes cinco dias de atividades (nos quais pode estar o seu filho), no facebook
do Projecto Mais Vale Prevenir.

Assinale com um X, a reposta que pretende:
Autorizo a publicação das fotos e vídeos onde esteja o rosto do meu educando___
Não autorizo a publicação das fotos e vídeos ___

Eu______________________________________________________________ autorizo o meu/minha
filho(a) a participar nas atividades propostas pelo projeto Mais Vale Prevenir.

Tomei conhecimento das condições em cima descritas e aceito as regras exigidas pelo projeto.

_______________________________________
(Encarregado de educação)

