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FériasFérias      GrandesGrandes são emsão em GRANDE!GRANDE!Férias   Grandes são em GRANDE!

Ateliês de leitura, expressão 
plástica e dramática, 
passeios e muitas outras 
atividades!

Junho já é mês de férias! 
… dias longos, cheios de sol  
que vamos querer encher de 
atividades divertidas. 

Férias Divertidas
Local: Escola EB 1 nº 2 de São Brás de Alportel 

Data: 11 de julho > 2 de setembro

Horário:  De 2ª a 6ª feira| 08h30> 12h30 / 14h00> 18h00

Idade: 5 > 11 anos

Inscrições: De 20 a 22 de junho, no Serviço de Taxas e Licenças da 
Câmara Municipal 

Valor: 12,5€/ semana (refeitório facultativo: 2,50€ /refeição)

Programa de Férias promovido pela Câmara Municipal de São Brás de 
Alportel

Oficinas “TERÇAS ÀS QUINTAS À TARDE”

Data: 21 de junho > 11 de agosto | Terças, quartas e quintas-feiras
          14h30 > 18h00

Idade: 6 > 11 anos

Inscrições: Inscrições na Biblioteca Municipal, limitadas a 20 lugares

Org: Biblioteca Municipal
Parceria: Câmara Municipal de São Brás de Alportel

NOTA: No caso das Férias Divertidas, além dos documentos acima referidos, os 
encarregados de educação têm que apresentar uma declaração, passada e autenticada 
pela entidade patronal, de ambos os pais, que confirme a impossibilidade de gozo de 
férias no respetivo período. Só se aceitam inscrições de crianças residentes e/ou 
frequentadoras das escolas do município.

Após o término das inscrições, existindo vagas por preencher, poderão inscrever-se 
excecionalmente:
> Crianças cujos pais (pai e/ou mãe) estejam desempregados;
> Crianças não residentes no concelho e não frequentadoras das escolas do concelho;

INFORMAÇÕES/DOCUMENTOS A APRESENTAR NO ATO DE INSCRIÇÃO:

> Cada encarregado de educação poderá inscrever apenas os seus educandos

> Os encarregados de educação, que não sejam pais das crianças, devem trazer uma declaração identificativa da sua qualidade 
   de responsáveis

> Documentos: Bilhete de identidade ou Cartão do Cidadão (c/ código de morada), bem como Cartão de Contribuinte da Criança
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Férias Desportivas

Jogos de matraquilhos 
humanos, aulas de surf, 
jogos aquáticos, sessões de 
auto salvamento, slide, 
rappel, jogos de confiança, 
entre muitos outros 
desafios.

Apoio aos técnicos na 
promoção das atividades 
desportivas

Local: Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires

Data: de 20 de junho a 15 de julho

Horário: De 2ª a 6ª feira| 09h30>12h30| 14h00>16h30

Idade: nascidos entre 2002 e 2009 

Inscrições: De 13 a 15 de junho, na Secretaria do Pavilhão Municipal 
(limitadas a 40 participantes por semana)

De modo a abranger o maior número de jovens, a inscrição é 
efetuada por semana e cada participante só poderá participar num 
máximo de 2 semanas:

Valor: 12,5€/ semana (refeitório facultativo: 2,50€ /refeição)

Recrutamento de Voluntários

Idades: nascidos entre 1998 e 2001
Inscrições: de 1 a 15 de junho através do email: desporto@cm-sbras.pt
A seleção terá por base os seguintes critérios de seleção e prioridade: 
     a) Idade do voluntário, sendo preferencial o mais velho;
     b) Número de participações em edições anteriores como utente; 
     c) Data de inscrição.

Férias Desportivas:


