
Horário de funcionamento das Férias Ativas (de 2ª a 6ª Feira):

    - Período da manhã: entre as 9h00m e as 12h30m;

    - Período da tarde: entre as 14h00m e as 17h00m.

Praia: Os grupos de Castro Marim que vão à Praia têm de estar no Pavilhão às 8h50

Canoagem: lanche, chapéu, toalha, fato de banho adequado, ténis/calçado para entrar na água. É 

aconselhável a aplicação de repelente na prática da canoagem.

Números de contacto - 281 510 160 ou 927 246 258

No final de cada dia, as crianças só poderão abandonar os locais de concentração (Pavilhão Municipal e Centro 

Escolar de Altura) acompanhadas pelos respetivos encarregados de educação, adulto responsável indicado para o 

efeito ou mediante autorização escrita.

Material para as Férias:

Almoço

A alimentação das crianças será assegurada no refeitório do Infantário de Castro Marim.

As crianças que vão almoçar a casa ficarão a aguardar pelos Encarregados de Educação no ponto de encontro (núcleo 

de Castro Marim).

8h10

Transporte 

Localidades Local Partida

INFORMAÇÃO:

Núcleo de Castro Marim – Pavilhão Municipal – Ponto de encontro para todas as crianças residentes nas localidades de 

Castro Marim, Monte Francisco, S. Bartolomeu, Junqueira, Azinhal e Odeleite, às 9horas, com regresso às 16h30m.

Atividade a realizar na piscina – touca, chinelos, toalha, fato de banho adequado.

Diariamente:  Chapéu / Boné, protetor solar, calçado desportivo (evitar sandálias, sabrinas e chinelos), 

roupas práticas para brincar.

As crianças que almoçam em casa, para a prática da canoagem, devem fazer-se acompanhar de almoço.

Altura Escola EB1 8h50

S. Bartolomeu Paragem autocarro 9h00

Odeleite Escola EB1

Monte Francisco Paragem autocarro 8h45

Azinhal Largo do café 8h25

Junqueira Junto à cabine telefónica 8h30

Núcleo de Altura – EB1 de Altura – Ponto de encontro para todos os inscritos residentes na localidade de Altura, às 

8h45, com regresso às 16h45m.

Outras atividades:

Lanche (manhã e tarde) – água, fruta, sandes, sumos (evitar fritos, doces e/ou salgados).

Oficina de Ambiente e Pintura – roupa que possa ser "pintada".


