Telefones
289 599 688
(Divisão de Educação e Ação
Social)

E-mail
silvia.lourenco@cm-albufeira.pt

6 a 31 de agosto de 2018
8h30m—17h

Jardim de Infância da Correeira

Projeto

Sonhos de Verão
Divisão de Educação
e Ação Social
Instalações do Páteo

“Sonhos

de Verão”, um projeto a desenvolver no mês de agosto de 2018, com crianças que frequentam os Jardim de Infância
da Rede Pública do Concelho de Albufeira e
residam no mesmo.
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Período de inscrição:

1- Enriquecer o período de férias das crianças que

09.30h às 16.30h

frequentam os Jardins de Infância da rede pública

Local:

do Concelho de Albufeira e residam no mesmo,

Divisão de Educação e Ação Social do Município de

através de atividades lúdico-pedagógicas, cujos

Albufeira - Instalações do Páteo

pais se encontram a trabalhar no mês de agosto;

Documentos a apresentar:

(Mini-Piscina)

Ritmos (Movimento e Dança)
Pequenos Cozinheiros
(Culinária)

Pequenada a Pedalar

3 - Declaração do horário de trabalho e período de fé-

2- Promover o desenvolvimento global e harmoni-

rias dos encarregados de educação;

oso das crianças;

4 - Comprovativo de residência (recibo da água, luz…);
5 - Cartão de cidadão do encarregado de educação.

Escalão B: 37.50€

Chapinhar na Água

(Expressão Plástica)

2 - Cartão de utente;

Escalão A: 20€

Vamos a Banhos (Praia)

Artistas de Palmo e Meio

1 - Cartão de cidadão ou cédula da criança;

Valor a pagar por quinzena: 75€

Ativid

Período da manhã:

17 e 18 de maio de 2018

Horário:

r

e
v
l
o
v
n
e
s
e
ades a d

(Circuito de Trânsito)

Passeios ao Ar Livre
Cozinha da Lama

Período da tarde:
3- Desenvolver a socialização e a relação de pares.

1—Relaxamento
2—Hora do conto

Período de pagamento:

3—Cinema

14 e 15 de junho de 2018

4—Expressão musical
5—Jogo simbólico

