
1ª Reunião EE – 9ºC (27/09/2013)   
 

 

ESCOLA EM FÉRIAS – semana de 10  a 14 de Julho de 2017 
 

LOCAL – Bioparque                3660-061 Carvalhais - S. Pedro do Sul  
TLF : (+351) 232 700 046  E-mail  bioparque@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Bioparque  /  @bioparque 

 
EQUIPA RESPONSÁVEL 
* Professores: Alexandra Barradas; Ana Sofia Soares; Carminda Sanhudo; Isilda Paiva; Marcos Rocha 
* Técnicos Operacionais: Antonieta Tomás; Susana Remelhe 
* Associação de Pais: António Ferreira; Maurício Dias 

 
PARTIDA  - 10 de Julho de 2017 às 9 horas (na escola) 
CHEGADA – 14 de Julho de 2017 às 13 horas 
ALMOÇO dia 14 de Julho de 2017: Oferecido pela escola (até as 14:30 horas)  
 
MATERIAL NECESSÁRIO 
- tenda de campismo: (3 alunos no máximo por tenda – CONFIRMAR!) 
- saco cama e colchão 
- roupa e calçado desportivos: (t-shirt; calções; fato treino; calças ganga; fato banho; 2 pares de sapatilhas; 
chinelos praia; sweat ou casaco; roupa interior; boné ou chapéu); saco para colocar roupa suja  
- produtos de higiene: escova dentes; pasta dentes; gel banho; champo; escova  cabelo; toalha de banho e praia; 
- vários: protetor solar e CC (OBRIGATÓRIO); repelente de insetos; manta polar; dinheiro (ATENÇÃO VALOR…). 

 
VALORES 
- telemóveis: são permitidos exceto durante as atividades; durante o dia ficam guardados numa caixa própria para 
o efeito e guardados em local seguro; horário para uso: das 14 horas às 16 horas; a partir das 22 horas até deitar 
(de manhã entregam ao pequeno almoço); durante as horas de sono é proibido o seu uso. 
 dinheiro: o EE deve alertar o seu educando para que use de forma equilibrado o dinheiro que leva (não necessita 
de valor alto…);deve ser apenas usado para aquisição de lanches/ gelados/ refrigerante/ etc. 
 
ALIMENTAÇÃO 
- pequeno almoço/ almoço/ jantar: fornecido pelo Bioparque (sopa; prato; salada; fruta; água) 
- lanches entre refeições: a cargo dos alunos e são permitidos até 2 horas antes do almoço e do jantar 
- refrigerantes: a cargo dos alunos e são permitidos ao almoço e jantar (exceto coca-cola e ice tea)  
- evitar comer dentro das tendas: atenção aos pacotes abertos pois podem atrair “pequenos animais” 

 
ATIVIDADES 
- Manhã: atividades desportivas dinamizadas pelos monitores do Bioparque 
- Tarde (14h às 16h): atividades lúdicas (jogos de cartas; jogos de tabuleiro; voleibol; futebol; jogos pré-
desportivos; entre outros) 
- Tarde (16:15h às 19h): piscina 
- Noite: caminhada noturna (a confirmar); cinema; jogos de mesa e tabuleiro; discoteca; Karaoke 

A organização 
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