
 
 
 
 
 

 

Programa de Apoio à Família 
                         1ºCICLO 

 
 

 

EB1:       EB1 a frequentar nas Férias:       

Nome do Aluno*:           NIF (aluno)*:    

Nome do E.E.*:          NIF (E.E.)*:     

Morada*:         Código Postal:    -       

Contatos*:    /     * Campos de preenchimento obrigatório 

 

 

 

 

                                                                     

* DIA ENCERRADO        

           

 

Declaro que autorizo o meu educando a participar nas atividades a desenvolver no Período de Férias de Páscoa. 

 

______________________________________________________________ 

 

(Assinatura do Encarregado de Educação) 
Informações: Grande Sábio: 256081380 / Pelouro da Educação: 256370806

Protocolo Extra 

2ºFeira 3ºFeira 4ºFeira 5ºFeira 6ºFeira 

23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 

30/03 31/03 1/04 2/04 3/04* 

6/04          

           Escalão 
A B C 

      Almoço? 

Sim Não 

NOTAS NOTAS:   

 O pagamento deve ser efetuado no ato de 
inscrição; 

 Só se podem inscrever alunos matriculados nas 
escolas do Concelho. 

 O pagamento de possíveis atividades extras, 
contempladas neste período (idas ao cinema, 
entradas diversas, etc.), terá de ser assegurado 
pelos encarregados de educação; 

 Número mínimo de alunos – 10 alunos por 
escola; 

Horário de Funcionamento: 

7:30h às 18:30h 

Preços: 
Valor: 5€/ dia 
20€/ semana 

Almoço: Conforme o escalão 

 

DEVOLVER ATÉ 

17/03/2015 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

http://agrupamentoarrifana.com/index.php


 
 
 
 

 

PLANIFICAÇÃO – FÉRIAS DE PÁSCOA 2015 

 

6/04 Apoio pedagógico- resolução dos 

trabalhos de casa. 

Caminhada e lanche partilhado. 

 

 MANHÃ TARDE 

23/3 

Receção aos alunos. 

Jogos de integração e decoração da sala 

do paf com motivos de primavera e 

Páscoa. 

Torneio de futsal. 

24/3 
Apoio pedagógico- resolução dos 

trabalhos de casa. 

Caminhada ao ar livre. 

Paragem para lanchar num monte ou 
parque. 

25/3 
Atelier de artes- construção da Galinha 

dos Ovos d´Ouro- atividade do PAA. 

Continuação e conclusão da atividade da 

manhã. 

26/3 
Apoio pedagógico- resolução dos 
trabalhos de casa. 

Torneio de jogos de mesa. 

27/3 
Atelier de ciências- manhã de exploração 
do jardim (captura de insetos de 
primavera) 

Continuação da atividade da manhã com a 
construção de um móbile com figuras de 
insetos primaveris. 

   

30/3 

Apoio pedagógico- resolução dos 

trabalhos de casa. Pintura dos pneus para 

a atividade da tarde. 

Atelier de jardinagem- construção de 

floreiras com recurso de pneus usados. 

31/3 
Atelier de artes- construção de um ovo 

gigante com base na técnica do balão. 
Atelier de expressão corporal- aula de 
dança. 

1/04 

Workshop de construção de Porta-Chaves 

em feltro (dinamizado pelo município de 

St Mª Feira) 

Gincana- “Tarde sobre Rodas”- os alunos 
deverão levar bicicletas, patins e trotinetes 
para a escola. 

2/04 
“Mãos à obra”- Manhã para dedicarem à 
produção da vossa em…presa. 

Atelier de culinária- confeção do folar de 
Páscoa para cada aluno levar dentro do 
seu ovo para casa. 


