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Caros Encarregados de Educação 
 

No sentido de proporcionar aos nossos filhos e educandos a realização de actividades lúdicas e atractivas durante as 
férias da Páscoa, a Associação de Pais programou um conjunto com a associação de Pais da EB1 nº3, um programa 
de ocupações que abrangerá alguns dos dias desta interrupção lectiva. O programa que propomos é o seguinte:  
 

• Segunda-feira, 29 de Março de 2010 
- actividades ao ar livre no Parque Infantil da Bobadela (jogos tradicionais, vários desportos e lanche). 
 
• Terça-feira, 30 de Março de 2010 
- visita de estudo ao Museu da Cerâmica, em Sacavém, com realização de oficinas de barro e/ou azulejo, com as 
crianças divididas em dois grupos, um das 10h00 às 12h00 e outro das 14h00 às 16h00. O custo desta actividade 
está dependente da cedência do autocarro pela C. M. Loures. Se não podermos utilizar o autocarro da 
Câmara, o transporte das crianças será efectuado por comboio (CP), com custo de 1€. 
 

• Quarta-feira, 31 de Março de 2010 
- visita ao PUSIA - Parque Urbano de Santa Iria de Azóia - (1.º grupo com aproximadamente 40 crianças – turmas 
de 3º e 4º Ano) - das 14h00 às 16h30, com visita guiada ao Parque de Energias Renováveis / Centro de Educação 
Ambiental, com realização do Jogo da Energia / Atelier da Energia. O transporte será efectuado pelo autocarro da 
Valorsul (sem custos). 
 

• Quinta-feira, 1 de Abril de 2010 
- Não há actividades. A escola está encerrada - tolerância de ponto para a função pública. 
 

• Segunda-feira, 5 de Abril de 2010 
- ‘Biodiversidade do Parque’, consiste na visita ao Parque de Cabeço de Montachique, Loures, das 09h00 às 17h00, 
dinamizada por duas guias do PUSIA, na qual será mostrada e explicada toda a biodiversidade existente no Parque. 
De tarde as crianças terão possibilidade de praticar diversos desportos (futebol, ténis, orientação, corta-mato), 
jogos tradicionais e lanche no parque de merendas. O transporte será efectuado pelo autocarro da Valorsul (sem 
custos). 
 
• Terça-feira, 6 de Abril de 2010 

- Acção de Sensibilização para a Poupança de Água, realizada na nossa sala do ATL, por uma equipa de animação 
do SMAS de Loures, com divisão das crianças em dois grupos (manhã e tarde - conforme os anos). 
 
• Quarta-feira, 7 de Abril de 2010 

- visita ao CPR - Centro Português de Refugiados, no Bairro dos Telefones, em São João da Talha. As crianças irão a 
pé, na companhia das nossas monitoras. 
 
• Quinta-feira, 8 de Abril de 2010 

visita ao PUSIA - Parque Urbano de Santa Iria de Azóia - (Turma de 1º ano) - das 14h00 às 16h30, com visita guiada ao 

Parque de Energias Renováveis / Centro de Educação Ambiental, com realização do Jogo da Energia. O transporte será 

efectuado pelo autocarro da Valorsul (sem custos). 
 
• Sexta-feira, 9 de Abril de 2010 
- Peddy-Paper alusivo à Páscoa e lanche, no Bairro da Petrogal. 
 
 
A Associação de Pais comparticipará parte dos custos dos transportes (se necessário). Os Encarregados de Educação 
que já tenham avisado a Ass. Pais que os seus educandos não vão frequentar o CTL nas férias da Páscoa, podem 
inscrevê-los nestas visitas de estudo, entregando-os e recolhendo-os às horas indicadas. 
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Aproveitamos para informar todos os pais e encarregados de educação, que a 
Associação de Pais está a programar a realização de um Campo de Férias entre os dias 
3 e 10 de Julho de 2010, no Campo Aventura – Óbidos. 
O custo desta actividade é de 300€ (já com IVA incluído), tendo a APEE aprovado uma 
comparticipação de 50% para os Pais e encarregados de educação que se mostrem 
interessados que os seus educandos participem nesta actividade. 
Mais informações e formas de pagamento serão apresentadas na reunião que terá 
lugar dia 25 de Março pelas 19:00h, e cuja convocatória seguem em anexo. 
 
 
 
 
 
 

Solicita-se a confirmação até ao dia 25 de Março do interesse em participar nestas 
visitas previstas para as férias da Páscoa, para podermos reservar os transportes (se 
necessário) o mais brevemente possível. 
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Estou interessado que o meu Educando participe nas seguintes actividades: 
 

Actividades ao ar livre no Parque Infantil da Bobadela, 29 de Março 
 
Museu da Cerâmica, em Sacavém, 30 de Março - (Possível custo: 1 euro) 
 
PUSIA - Parque Urbano de Santa Iria de Azóia, 31 de Março ou 8 de Abril 
 
CPR - Centro Português para os Refugiados, Bairro dos Telefones, 7 de Abril 
 
Peddy Paper, Bairro da Petrogal, 8 de Abril 
 
Cabeço de Montachique, Loures, 5 de Abril 
 

 

Nome do Aluno ____________________________________________________________             Ano ___________   

        

Data, ________ / ______ / __________          Ass. Enc. Educação ___________________________________________ 

 

 

 


